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Звіт

ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього

університету (ХНАДУ) проф. А.М. Туренка відповідно контракту № V-96 з

Міністерством освіти і науки України від 8 жовтня 2015 року.

п.  1,  2) ХНАДУ  акредитований  на  IV  рівень,  одержав  право  деякої
автономії, здійснює ступеневу підготовку з кваліфікаційними рівнями бакалавр
– спеціаліст – магістр з 19 напрямів і 21 спеціальності базової вищої освіти у
відповідності  з  впровадженими  в  навчальний  процес  освітньо-професійними
програмами

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

6.010104 Професійна освіта (за профілем)

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030509 Облік і аудит

6.030601 Менеджмент

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

6.050101 Комп’ютерні науки

6.050103 Програмная інженерія

6.050201 Системна інженерія

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології

6.050501 Прикладна механіка

6.050503 Машинобудування

6.050504 Зварювання

6.050702 Електромеханіка

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.060101 Будівництво

6.070101 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

6.070106 Автомобільний транспорт

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій



                                                                                                                      
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.01010401 – Професійна освіта. Транспорт

8.01010401 – Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та   

                           сертифікація 

8.03050401 – Економіка підприємства

7.03050901 – Облік і аудит

8.03050301 – Міжнародна економіка

8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування 

8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища

8.05050304 – Двигуни внутрішнього згорання

8.05050305 – Колісні та гусеничні транспортні засоби

8.05050308 – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні 

                           машини і обладнання

8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство

8.05100101 – Метрологія та вимірювальна техніка

8.05020103 – Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами 

8.06010105 – Автомобільні дороги і аеродроми

8.06010106 – Мости і транспортні тунелі

8.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів

8.05020201 – Автоматизоване управління технологічними процесами

8.05020203 – Автоматика та автоматизація на транспорті

8.07010104 – Організація і регулювання дорожнього руху

8.07010101 – Транспортні системи

8.07010102 – Організація перевезень і управління на транспорті     

    (автомобільний)

За цими напрямами (спеціальностями) в університеті також здійснюється:

- перепідготовка спеціалістів;

- підвищення  кваліфікації  за  акредитованими  напрямами

(спеціальностями); 



                                                                                                                      
- підготовка  до  вступу  у  вищі  навчальні  заклади  громадян  України,

іноземних громадян; 

- підготовка  іноземних  громадян  за  базовими  акредитованими

напрямами (спеціальностями). 

В рішенні  ключової  задачі  –  упорядкування мережі вищих навчальних

закладів,  якісного  здійснення  ступеневої  підготовки  фахівців  для

автодорожнього  комплексу  ректором  університету  створений  Регіональний

навчально-науково-виробничий комплекс.

Розвиток регіонального комплексу – це шлях до єдності всіх складових

механізму якості,  гарантованого  наявним науковим педагогічним та  творчим

потенціалом базового національного університету.

Результати  весняної  екзаменаційної  сесії  2014-2015  навчального  року

характеризуються такими показниками:

- абсолютна успішність – 83,3%;

- показник якості (“5” + “5+4” + “4”) – 59,8%;

- тих, хто вчиться тільки на “відмінно” (210 чол.) – 12,4%.

За станом на 31 серпня 2015 р. укладено 296 двосторонніх договорів  на

проведення практики, що забезпечило 1823 місць практики студентів.

Дипломне проектування

На  “відмінно”  і  “добре”  по  всіх  формах  навчання  захищено  75,5%

дипломних проектів. Дипломи з “відзнакою” одержали 69 випускників – 8,2%.

Дипломних  робіт  і  проектів  дослідницького  характеру  –  86,2%  (за  денною

формою навчання).

У 2015 році в магістратурі університету навчалося 295 випускників. На

2015-2016 навчальний рік прийнято до магістратури 355 чол.; 22 випускники

університету продовжили навчання в магістратурі.

У 2015 році в ХНАДУ здійснювалась підготовка 663 іноземних громадян:

365 із СНД і 154 з держав “дальнього зарубіжжя”; 144 слухачів підготовчого

відділення для іноземних громадян. В 2014-2015 навчальному році навчання за

професійно-кваліфікаційним  рівнем  “спеціаліст”  -  “магістр”  завершили  47

іноземних студентів.



                                                                                                                      
Ректор  виконує  вимоги  нормативних  документів  щодо  забезпечення

навчального  процесу  обчислювальною  технікою.  Кількість  контактного  часу

студента  з  обчислювальною  технікою  -  378 годин  на  рік.  В  університеті

експлуатується  Веб-сервер  (www  .  khadi  .  kharkov  .  ua),  діє  лабораторія

інноваційних  технологій  освіти  і  на  її  базі  освітній  Портал,  сервер

дистанційного  навчання  (dl.khadi.kharkov.edu),  сервери  вибінарів  та  відео-

конференцій (wb.khadi.kharkov.ua). 

Мережа університету об’єднує всі факультети, підрозділи та гуртожитки

оптоволоконними  каналами.  Університет  має  вихід  до  Internet за  трьома

оптоволоконними каналами:

 «Уран» - Український науково-освітній телекомунікаційний канал;

 «Харків Онлайн»;

– «Макснет».

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу 
В минулому навчальному році відповідно до планів кафедр підвищили

кваліфікацію 87 осіб.

п. 3,  4) Виконання  державного  замовлення  та  інших  договірних
зобов’язань на спеціалістів і магістрів у 2015 році:

В  університеті  реалізується  повний  цикл  ступеневої  підготовки,

починаючи від довузівської  (підготовче відділення,  підготовчі  курси),  далі  –

підготовки молодших спеціалістів (технікуми навчального комплексу сумісно з

ХНАДУ), підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів (факультети денної

форми навчання,  а  також центр  заочної  та  дистанційної  форми навчання)  і,

нарешті,  аспірантури  та  докторантури.  Тим  самим,  ХНАДУ  підтвердив

одержаний  статус  національного  університету  і  його  провідну  роль  як

головного вищого навчального закладу регіону з автомобільного транспорту та

дорожнього будівництва.

прийом за джерелами фінансування, чол. 856

- державне 301

у т.ч. денна форма навчання 285



                                                                                                                      
(з урахуванням СНД)

- галузеве ---

у т.ч. денна форма навчання ---

- окремих осіб 665

у т.ч. денна форма навчання 189

конкурс, чол. на місце 1,7

випуск, чол.: 1006

- денна форма навчання 714

у т.ч. держзамовлення 420

з них надано місць можливого 

працевлаштування 398 (95%)

продовжили навчання в магістратурі 22 (5%)

Заявки підприємств України на щорічну підготовку фахівців за рахунок

коштів  державного  бюджету  в  2015  році  –  950  чол.,  що  відповідає  плану

прийому  (без  урахування  іноземців,  які  мали  право  навчатися  на  бюджеті

відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136).

п. 5,  6) Під  безпосереднім  керівництвом  ректора  забезпечується
високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність, в тому
числі  впроваджуються  результати  наукових  досліджень  за  такими
напрямами: 

- Регулювання якості бітумополімерів та визначення вмісту полімерів в

асфальтополімербетонах  шляхом  оптимізації  сумісності  і  седиментації

складових, науковий керівник д.т.н. Золотарьов В.О.;

- Теорія інформаційного аналізу та синтезу розподілених телематичних

транспортних систем, науковий керівник д.т.н. Алексієв О.П.;

- Підвищення  ефективності  функціонування  міських  пасажирських

систем з позиції стійкого розвитку, науковий керівник д.т.н. Нагорний Є.В.;

- Розробка  методики  оцінки  теплофізичних  характеристик  для

прогнозування температурного тріщино утворення в асфальтобетонних шарах

дорожніх одягів, науковий керівник д.т.н. Богомолов В.О.;



                                                                                                                      
- Розроблення  та  впровадження  інтегрованих  інтелектуальних

автомобільних  інформаційно-управляючих  систем,  науковий  керівник  д.т.н.

Ніконов О.Я.;

- Розробка системи контролю та програми обробки показників вихідних

параметрів  інтелектуальних  функцій  гальмівного  керування  автомобілів,

науковий керівник д.т.н. Шуклінов С.М.;

- Науково-технічний  підхід  підвищення  безпеки  руху  на  залізничних

переїздах, науковий керівник д.т.н. Наглюк І.С.;

- Інтегральна  технологія  проектування  транспортних  систем  міст  та

регіонів, науковий керівник д.т.н. Горбачов П.Ф.;

- Модернізація автомобіля ЗАЗ у гібридний варіант, науковий керівник

д.т.н. Бажинов О.В.;

- Вдосконалення  інструментів  прогресивних  магнітно-імпульсних

технологій  для  зовнішнього  рихтування  кузовів  сучасного  автотранспорту,

науковий керівник д.т.н. Батигін Ю.В.;

- Дослідження робочих процесів композитних матеріалів в  елементах

конструкції  несучих  систем  спортивних  автомобілів,  науковий  керівник

д.т.н. Туренко А.М.

Обсяги фінансування науково-дослідних робіт:

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Обсяг  фінансування

науково-технічних  робіт,

всього, тис. грн.

8151,6 8032,9 6479,0 6142,0 7531,3

в тому числі:

- спеціальний фонд
7144,5 6939,1 5694,8 5337,0 6146,7

- загальний фонд 1007,1 1093,8 784,2 805,0 1384,6

Деякі показники наукової діяльності:



                                                                                                                      

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Монографії, кількість 32 44 47 43 44

Книги, підручники, кількість 7 3 8 5 7

Навчальні посібники, кількість 41 47 47 46 43

Статті, кількість публікацій 1947 2462 2722 3038 2768

- Україна, СНД 1835 2326 2530 2870 2575
-  зарубіжні  видавництва  (дальнє

зарубіжжя)
113 136

192
168 193

Участь у конференціях (тези, доповіді),

всього
2080 2622 3403 3158 3228

- республіканських 241 308 399 371 378

- міжнародних 1839 2314 3004 2787 2850

Одержано (патентовано) 34 48 99 91 83

Подано заявок на видачу патентів 33 80 110 81 85

Ректор  надає  особливе  значення  науково-дослідній  роботі  та
інноваційній діяльність студентів, молодих учених 

В університеті особлива увага приділяється підготовці наступної генерації

науковців. Продовжує свою діяльність наукова молодіжна самоврядна організація,

яка  сприяє  розвитку  науки  та  виникненню  інтересу  до  наукової  роботи  в

молодіжному середовищі університету - Наукове товариство студентів, аспірантів,

докторантів і молодих вчених. Молоді вчені та студенти університету є активними

учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях

(на  одного  молодого  вченого  у  2015  році  у  середньому  припадає  участь

щонайменше  у трьох наукових заходах), публікують наукові статті (цього року

лише  студенти  опублікували   понад  тисячу  публікації,  з  них  70%   -  без

співавторства викладачів), беруть участь в олімпіадах та конкурсах наукових робіт

різних  рівнів.  Так,  у  Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  з

природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 р. за кількістю студентів-

переможців  другого туру наш університет зайняв друге місце по Україні. З метою

залучення молоді до наукової роботи на багатьох факультетах університету діють

наукові  гуртки,  клуби,  студентські  КБ.  Проводяться  загальноуніверситетські

заходи: Інтелект-клуб, English Speaking Club, семінари «Науковець майбутнього»



                                                                                                                      
тощо. Крім того, Товариство було співорганізатором міського наукового лекторію

на відкритому повітрі в одному з парків Харкова задля популяризації науки. Участь

у  подібних  заходах сприяє   підвищенню  конкурентоспроможності  наших

випускників,  освоєнню  перспективних  наукових  напрямів,  стимулює  творчу

діяльність майбутніх фахівців.

  п. 7) Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та
науково-технічної  діяльності,  отримані  за  рахунок  коштів  державного
бюджету

Результати фундаментальних та прикладних досліджень і  розробок, що

виконуються  в  університеті  в  межах  тематичного  плану  і  фінансуються  з

держбюджету Міністерства освіти і науки України, а також у межах робочого

часу викладачів, знаходять практичне застосування у господарчих договорах з

підприємствами,  фірмами,  приватними  структурами  та  фізичними  особами.

Актуальність  і  наукова  новизна  виконуваних  держбюджетних  та

госпдоговірних  науково-дослідних  робіт  підтверджується  охоронними

документами України. Усі отримані охоронні документи використовуються в

навчальному процесі.

Серед  замовників   в  цьому  році  –  ТОВ "Egis  International"  (Франція);

компанія  "IRD  Engineering  Srl."  (Італія);  Державне  агентство  автомобільних

доріг України, Державне підприємство "ДерждорНДІ", Державне підприємство

«Центр  науково-технічного  супроводу  дорожніх  робіт  та  сертифікації

дорожньої  продукції  »   (м.  Київ);  Управління  Служби  Безпеки  України  в

Сумській області  (м.  Суми);  ДП «Житомирський облавтодор» (м. Житомир);

ДП «Луганський облавтодор» (м. Луганськ);  ЗАТ «Облавтодор» (м. Курськ);

ДП  «Харківський  облавтодор»,  Департамент  будівництва  та  шляхового

господарства Харківської міської ради, ВАТ «Турбоатом», ТОВ  «Дорожньо-

будівельне  управління  "Аерошляхбуд"»,  Приватне  акціонерне  товариство

"Харківметропроект",  ТОВ  Спеціальне  конструкторське  технологічне  бюро

"Гідромодуль", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Теплорембуд" та інші.



                                                                                                                      
В  університеті  успішно  діє  система  реєстрації,  охорони  та  захисту

наукових  розробок,  інтелектуальної  власності  та  авторських  прав  науково-

педагогічних  працівників.  Організацію  забезпечення  захисту  об’єктів

інтелектуальної власності здійснює сектор з питань інтелектуальної власності,

що  входить  до  складу  науково-дослідної  частини  університету.  Він  надає

співробітникам  консультаційну  допомогу  з  питань  захисту  об’єктів  права

інтелектуальної власності, авторського права тощо.

У  2015  році  одержано  83  охоронні  документи  на  об’єкти  права

інтелектуальної власності.  Серед них 7 патентів на винаходи, 37 патентів на

корисні моделі та 39 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори та

комп’ютерні програми.

В  цьому  році  університетом  було  подано  85  заявок  на  об’єкти  права

інтелектуальної  власності,  в  тому числі  9  заявок  на  винаходи,  38  заявок  на

корисні моделі, 36 заявок на отримання свідоцтв про реєстрацію авторського

права та 2 заявки на знаки для товарів і послуг (герб та логотип університету).

З  метою  рекламування  та  подальшої  комерціалізації  інноваційних

розробок  університету  продовжується  співпраця  з Національною  мережею

трансферу  технологій  NTTN,  Українським  інститутом  науково-технічної  і

економічної  інформації  УкрІНТЕІ,  Харківською  обласною  державною

адміністрацією тощо.

Науковці  університету  постійно  приймають  участь  у  конкурсах

інноваційних  та  інвестиційних  проектів  та  інших  заходах,  направлених  на

підтримку та розвиток інноваційної діяльності.

Так,  в  цьому році  на  конкурс  «Винахід  року  -  2015»,  який  проводить

Державна  служба інтелектуальної  власності  України,   від  університету  було

подано  на  розгляд  комплексну  заявку,  що  складається  з  6  винаходів  і  5

корисних  моделей,  направлених  на  вирішення  проблеми  регулювання

транспортних потоків великих міст.

Одинадцять  співробітників  університету  були  відзначені  за  активну

інноваційну і винахідницьку діяльність Головним управлінням освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації та Харківською обласною радою



                                                                                                                      
Товариства  винахідників  і  раціоналізаторів.  Четверо  молодих  науковців  та

п’ятеро  студентів  університету  зайняли призові  місця в  обласному Конкурсі

«Молодий  новатор  Харківщини»  та  були  відзначені  грамотами  за  сприяння

розвитку інноваційної діяльності в Україні. 

п. 8) Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

(порівняльні показники діяльності аспірантури, докторантури)

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Прийом до аспірантури, всього, чол. 33 34 47 26 54

у тому числі денної форми навчання 26 24 26 17 52

крім того, аспіранти-іноземці, чол. 3 --- 2 --- -

Прийом до докторантури, чол. 3 2 3 5 2

Випуск аспірантів, всього, чол. 28 34 31 31 24

у тому числі денної форми навчання 18 21 25 25 17

крім того, аспіранти-іноземці, чол. --- --- 2 1 -

Випуск докторантів, чол. 2 2 2 2 3

Захистили канд. дисертації, чол. 27 28 29 33 33

крім того, аспіранти-іноземці, чол. --- --- --- --- 1
Докторанти захистили докт. дисертації,

чол.
3 3 7 6 3

Прийнято до захисту докт. дисертацій 1 2 2 2 3
Аспіранти захистили канд. дисертації у

термін, чол.
15 18 16 16 13

крім того, аспіранти-іноземці, чол. --- --- --- --- -

Кількість  аспірантів,  які  закінчили

аспірантуру і залишились працювати в

університеті, чол.

20 22 24 24 16

п.  9)  Організація  навчального  процесу  відповідно  до  стандартів  вищої
освіти

Підготовка  фахівців  проводиться  у  відповідності  державних  стандартів

освіти  та  галузевих  стандартів  вищої  освіти  Міністерства  освіти  і  науки

України,  які  видаються  для  кожного  освітнього  кваліфікаційного  рівня

(бакалавра,  спеціаліста,  магістра),  для  кожного  напрямку  підготовки,  для



                                                                                                                      
кожної  кваліфікації.  Галузеві  стандарти  мають:  освітньо-кваліфікаційні

характеристики,  освітньо-професійні  програми  і  засоби  діагностики  якості

вищої освіти.

п. 11)  Стабільне  фінансово-економічне  становище вищого  навчального
закладу та ефективне використання майна. 

Ректор, незважаючи на теперішнє скрутне економічне становище галузі
освіти і науки в Україні, забезпечує нормальне фінансування університету. 

Дані про позабюджетні кошти, отримані ХНАДУ за 2015 звітний рік:

Всього, тис. грн. 45514

у тому числі:

за оренду приміщень 103

за підготовку спеціалістів на контрактній основі 28235

за навчання іноземних студентів 17069

з інших джерел 107

Дані про використання позабюджетних коштів за 2015 звітний рік:

Всього, тис. грн. 51087,8

у тому числі:

на розвиток та утримання технічної бази 34123

на розвиток навчально-лабораторної та

методичної бази 447

на інші заходи 16517,8

Стан збереження державного майна університету та його ефективне
використання:

- загальна площа приміщень університету , кв. м. 85774

- площі, що здавалися в оренду за рік, кв. м. 

(на 01.01.2016) 1100



                                                                                                                      
п. 13) Ректор виконує умови колективного договору 

У відповідності з колективним договором на 2015 рік виконано основні
вимоги.

Обов’язки сторін, які випливають з колективного договору в повній мірі

були виконані.

Колективний  договір  схвалено  конференцією  трудового  колективу  на

2007-2010 р.  6  червня  2007 р.  та  зареєстровано  управлінням  праці  та

соціального  захисту  Київської  районної  Ради  м.  Харкова  15  червня  2007  р.

Згідно рішення наступної конференції трудового колективу від 12 квітня 2010

р.  було  продовжено  колективний  договір  між  адміністрацією  і  первинною

профспілковою  організацією  на  невизначений  термін.  Згідно  рішення

конференції трудового колективу від 30 серпня 2013 р. було внесено зміни до

колективного  договору між  адміністрацією  і  первинною  профспілковою

організацією. Зміни до колективного договору зареєстровані управлінням праці

та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської

міської  ради  12  вересня  2013  р.  за  №174.  В  2014  та  2015  роках  зміни  до

колективного договору не вносились.

Трудові  відносини  між  адміністрацією  та  працівниками  регулюються

правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Умови  щодо  робочого  часу  науково-педагогічних  працівників  загалом

відповідають законодавству.

Умови  щодо  порядку  надання  відпусток  виконуються.  Відпустки

надаються  відповідно  плану-графіку,  узгодженого  із  профспілкою

університету. Додаткові відпустки за рахунок університету відсутні.

Оплата відпусток для всіх працівників університету здійснюється згідно із

Законом України „Про відпустки”.

Умови  щодо  оплати  праці  працівників  університету  –  виконуються.

Заробітна плата здійснюється 2 рази на місяць в повному обсязі. Довготривалих

затримок з виплати немає.

В  університеті  створена  і  продовжує  діяти  служба  охорони  праці

відповідно до типового положення.



                                                                                                                      
Адміністрація ХНАДУ забезпечує фінансування та організує проведення

попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової

діяльності) медичних оглядів працівників.

Виділяються кошти працівникам, які опинилися у скрутному становищі і

самостійно не можуть з нього вийти (складна операція, тривале захворювання,

придбання дорогих ліків, лікування дітей з складними захворюваннями); для

придбання та здешевлення путівок в санаторії на лікування співробітників, їх

дітей,  аспірантів,  студентів,  сплачуючи  їх  за  допомогою  профспілкового

комітету;  для  придбання  спортивного  інвентарю  та  оплату  праці  керівників

секцій; для фінансування культурно-масових заходів, у т.ч. на придбання квітів;

на придбання нової медичної апаратури та медикаментів.

За підсумками виконання колективного договору ректор щорічно звітує

перед  трудовим  колективом.  Звіт  про  виконання  колективного  договору  за

термін роботи з 16 липня 2010 р. по 2 червня 2015 р. відбувся 3 червня 2015

року.

п. 18) Виконання навчальних планів і програм. Організація та здійснення
контролю за навчальною діяльністю

ХНАДУ  здійснює  свою  освітню  діяльність  згідно  з  нормативними

документами.  Навчальні  та  робочі  навчальні  плани  складено  відповідно  до

вимог  закону  України  «Про  вищу  освіту»,  «Положення  про  організацію

освітнього процесу в ХНАДУ, СТВНЗ 7.1-01.2015» за формою, затвердженою

вченою  радою  університету  і  листа  МОН  №1/9-126  від  13.03.2015  «Щодо

особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів

у 2015/2016 навчальному році».

Згідно  навчальних  планів  за  всіма  напрямами  підготовки  фахівців  та

спеціальностями  розроблені  програми  та  робочі  програми  навчальних

дисциплін, які в І-му семестрі були виконані повністю.



                                                                                                                      
Результативно  й  систематично  раз  на  місяць  проводилася  робота

методичної  ради  університету,  де  розглядалися  відповідні  питання  щодо

розробки і виконання навчальних планів і програм.

На початку кожного семестру проводиться контроль залишкових знань

студентів за дисциплінами, які вивчалися в попередньому семестрі, результати

якого  дають  підстави  вважати,  що  навчальні  плани  і  програми  підготовки

фахівців в університеті виконуються в повному обсязі.

Контроль  за  навчальною  дисципліною  в  університеті  здійснюється

постійно. В університеті використовуються наступні види контролю: поточний,

тематичний, підсумковий.

Результати  семестрового  (підсумкового)  контролю  дають  підстави

стверджувати,  що  в  університеті  організація  та  здійснення  контролю  за

навчальною діяльністю протягом семестру знаходяться на належному рівні.

п.  19)  Створення  належних  умов  праці  відповідно  до  вимог
законодавства. Дотримання прав працівників відповідно до законодавства про
працю

Впродовж 2015 року створення належних умов праці, дотримання прав

працівників відповідно до законодавства  про працю та інтересів працівників

університету  регламентувались  та  врегульовувались  відповідно  до  чинного

Колективного договору. 

Адміністрацією  університету  створювались  належні  умови  праці  та

дотримання  прав  працівників  університету  відповідно  до  діючого

законодавства, а саме:

1. Забезпечувались безпечні і здорові умови праці, здійснювались заходи

щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням.

2. Університетом  розроблена  документація,  що  обґрунтовує  обсяги

викидів  в  атмосферу  для  отримання  дозволу  на  викиди  для  Харківського

національного автомобільно-дорожнього університету. 

3. Створений належний рівень медичного обслуговування, проводились

заходи щодо зниження захворюваності студентів та працівників університету.



                                                                                                                      
Гуртожитки  облаштовано  спеціальними  кімнатами-ізоляторами  на  випадок

виникнення епідемії. 

4. Підтримується  на  належному  рівні  стан  роботи  підрозділів

харчування для студентів та співробітників університету.

5. Своєчасно  вирішуються  питання  щодо  забезпечення  студентів  та

малосімейних  працівників  гуртожитками  та  створенням  належних  умов

проживання.

Колективним  договором  передбачено  розробку,  фінансування  та

виконання  Комплексних  заходів  щодо  досягнення  встановлених  нормативів

безпеки  і  гігієни  праці  та  виробничого  середовища,  підвищення  існуючого

рівня  охорони  праці,  запобігання  випадкам  виробничого  травматизму,

професійних  захворювань,  аварій  та  пожеж,  проведення  заходів  з  охорони

праці.

З  метою  створення  здорових  та  безпечних  умов  праці  в  університеті

впродовж 2015р. виконано наступні заходи на загальну суму 119363 грн.:

1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці працівники

були  забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засоби

індивідуального захисту, згідно встановлених нормам.

2. Протягом  року  виробничі  підрозділи,  навчальні  лабораторії  та

майстерні  забезпечувалися   мийними  та  дезінфікуючими  засобами  (милом,

содою та іншим).

3. Проводилась  профілактична  дезінфекція  приміщень  навчальних

корпусів, гуртожитків та їдальні.

4. Протягом року за рахунок коштів університету проведено періодичні

медичні  огляди  85  працівників,  зайнятих  на  роботах  із  шкідливими  та

небезпечними умовами праці.

5. Виконані  послуги  по  збиранню,  перевезенню  та  передачі  для

подальшої утилізації шкідливих відходів.

З  метою  створення  здорових  та  безпечних  умов  праці  в  університеті

виконано  Комплексні  заходи  щодо  досягнення  встановлених  нормативів

безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня



                                                                                                                      
охорони  праці,  запобігання  захворюванням,  аваріям  та  пожежам,  виконані

наступні заходи:

-  забезпечена  робота  комісії  з  огляду  будівель  та  споруд згідно  з  вимогами

Положення  про  безпечну  та  надійну  експлуатацію  виробничих  будівель  і

споруд;

- проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці з керівниками

університету;

- поновлені та оформлені кутки з охорони праці та пожежної безпеки.

- придбані журнали, наочні посібники, плакати, літературу та інше з охорони

праці та пожежної безпеки.

Відповідно  до  чинних  нормативних  актів  в  університеті  функціонує

система управління охороною праці згідно з якою створені і співпрацюють:

- постійно-діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці;
- пожежно-технічна комісія;
- комісія з  загального огляду будівель і споруд;
- комісія з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру;

п. 24) Про запобігання проявам корупційних правопорушень

З  метою  посилення  роботи  щодо  викорінення,  профілактики  та

запобігання  проявам  посадових  зловживань,  корупції,  хабарництву  та

правопорушень  в  університеті  ректором  створені  необхідні  умови  для

відкритості і прозорості будь-якого контрольного заходу. Функціонує «гаряча

лінія» – (телефони: міністерства освіти і науки України, ректора і проректора

університету),  «скринька  довіри».  Студенти  мають  можливість  інформувати

ректорат  про  будь-які  форми  тиску  на  них  з  боку  викладачів  та  інших

посадових осіб.

Щорічно  мною  затверджується  «План  заходів  університету  щодо

попередження проявів службових зловживань, хабарництва, протидії корупції».

Для виконання «Плану заходів» підключаються юристи, проректори, декани,

голова студентської ради.



                                                                                                                      
Державні  антикорупційні  законодавства,  зміст  листів  МОНУ  про

зловживання, хабарництво та правопорушення доводяться до відома науково-

педагогічних працівників, інших працівників, студентів шляхом обговорювання

їх на засіданнях Вчених Рад університету та факультетів, кафедр, студентської

ради, студентських груп.

  Власною головною задачею на наступні  роки ставлю -  як найкращим

чином  організувати  навчальний  процес,  створити  необхідні  умови  для

викладачів  і  студентів  університету,  щоб  вони  розкрили  свій  освітній

потенціал.  Прийнятий Закон України «Про вищу освіту» (2014р.)  надає таку

можливість.

  Пункти 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 за контрактом

№ V-96 від 8 жовтня 2015 року виконуються.

п. 28) Розвиток студентського спорту

  Фізичне  виховання  та  формування  здорового  способу  життя

здійснюється  в  університеті  відповідно  до  Цільової  комплексної  програми

«Фізичне виховання – здоров’я нації». В університеті проводяться заходи щодо

розвитку студентського спорту .

Проводяться  заняття  в  академічних  групах  з  дисципліни  «Фізичне

виховання»  на  всіх  факультетах  за  всіма  спеціальностями  по  4  години  в

тиждень  на  1-3  курсах,  спрямованих  на  фізичний  розвиток,  функціональне

вдосконалення  організму  та  навчання  основним  життєво-важливим  руховим

навичкам. Приймаються державні тести з фізичного виховання, основна мета

яких -  є  стимулювання та спрямування фізичного розвитку студентів та  для

забезпечення їх здоров'я. 

Проводяться навчально-тренувальні процеси у спортивних відділеннях по

19 видам спорту з таких видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, регбі,

легка  атлетика,  оздоровча  та  спортивна  аеробіка,  плавання,  художня

гімнастика, лижний спорт, боротьба, кікбоксінг, теніс, армспорт, пауерліфтинг,



                                                                                                                      
гирьовий спорт спрямованих на зміцнення здоров'я та вдосконалення фізичного

розвитку студентів.

Проводяться  різноманітні  змагання  з  метою  пропаганди  здорового

способу  життя  в  університеті:  Спартакіада  Університету  з  11  видів  спорту,

Спартакіада „Першокурсник” з 9 видів спорту, Спартакіада „Здоров’я” серед

викладачів  та  співробітників  ХНАДУ  з  9  видів  спорту  та  Спартакіада

Студмістечка  з  5  видів  спорту.  Всього  на  протязі  року  в  університеті  було

проведено 35 спортивних заходів,  в яких взяло участь  1438 студентів та 153

викладачів.

Збірні команди університету, беручі участь у Спартакіаді серед студентів

вищих  навчальних  закладів  за  програмою  щорічних  спортивних  змагань

«Спорт протягом життя», в загальному заліку в минулому році посіли 1 місце,

як і на протязі останніх 12 років.

Наші  спортсмени  беруть  участь  у  різних  видах  спорту  у районних,

міських,  обласних,  республіканських  та  міжнародних  змаганнях  для

підвищення рівня спортивної майстерності та пропаганди здорового способу

життя.

Великим  досягненням  університету  є  участь  студента  механічного

факультету Дениса Вороновського на Олімпійських юнацьких іграх з тхеквандо

в  м.Пекін  (Китай).  Він  став  срібним  призером  і  виконав  норматив  майстра

спорту  міжнародного  класу.  Свою  високу  чемпіонську  майстерність  Денис

підтвердив і на Чемпіонаті Європи в Анталії (Турція).

Продовжує список перемог наш спортсмен з кік-боксингу Антон Халізієв

(гр. Мс-11). На чемпіонаті Світу в м. Каррара (Італія) де він посів 1 місце. На

міжнародних змаганнях  з  вільної  боротьби  чемпіоном став  Микола  Айвазян

(гр. М-22) в м. Одесса (Україна), чемпіоном з тхеквандо став Данило Ігнатій

(гр.Тс-41)  в  м.  Хасавюрт  (Росія).  Всього  в  університеті  за  останні  роки

підготовлено 10 майстрів спорту Міжнародного класу.

У  цьому  навчальному  році  вдало  виступила  команда  ХНАДУ  з

кікбоксінгу  на  Чемпіонаті  України  серед  студентів,  яка  посіла  1  місце.

Чемпіонами  стали:  Ігор  Кудрицький  (гр.  М-42),  Батир  Байрамгельдиєв



                                                                                                                      
(гр. А-32), Шаміль Айвазов (гр. М-22), Сергій Горсков (гр.А-11), Іван Демченко

(гр. А-42), Роман Крикля (А-52). І також 10 студент стали призерами. 

На висоті залишилася і збірна команда ХНАДУ з футболу. Як і в минулих

роках, вона стала чемпіоном Вузів м. Харкова і  також отримала перемогу в

зимовому Чемпіонаті області та  стала срібними призером турніру «Металіст

студент Ліги».

Ректор         А.М. Туренко
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