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 Присутні:  105 делегатів з 115 обраних на конференцію, 109  запрошених 

викладачів,співробітників та студентів 

Заслухавши і обговоривши звіт ректора ХНАДУ професора, доктора технічних наук 

Туренка А.М., керуючись Законом України «Про вищу освіту», а також завданнями щодо 

вирішення конкретних проблемних питань вищої школи, конференція трудового колективу 

відзначає, що головними завданнями колективу університету на 2017/ 2018 навчальний рік є 

подальше підвищення показників якості підготовки фахівців та ефективності діяльності 

університету за всіма напрямами.  

Конференція трудового колективу університету постановила:  

1.Роботу ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

проф. А.М.Туренка за звітний період вважати задовільною та затвердити звіт за 2016/2017 н.рік. 

Заступнику ректора (першому проректору) Гладкому І.П. 

2. Продовжити роботу з проблемних питань в галузі освіти відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» шляхом координації вирішення спільних проблем з реформування вищої 

освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України, обміну досвідом з іншими ВНЗ, 

установами та роботодавцями, а також розробки власної нормативно-правової бази університету 

відповідно до чинного законодавства. 

Термін виконання - протягом навчального року 

3. З метою підвищення якості навчання, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

розробити та запровадити в діяльність університету процедуру самооцінювання внутрішньої 

системи забезпечення якості, яка буде ефективним інструментом по визначенню поточного стану 

справ та виявленню недоліків і проблем та шляхів їх оперативного усунення. 

Термін виконання - протягом навчального року 

4. При плануванні та виконанні завдань науково-методичної роботи керуватись 

відповідними положеннями Закону України «Про вищу освіту», документами МОН України та 

наказами ректора з цього напрямку діяльності. До січня 2018 р. завершити розробку та затвердити 

нові навчальні плани підготовки фахівців з урахуванням вимог АСУ ВНЗ, яка втілюється в роботу 

ХНАДУ. 

5. Провести відповідний аналіз наявного в університеті лабораторного обладнання і 

комп’ютерного програмного забезпечення навчального процесу та розробити комплекс 

пропозицій щодо удосконалення матеріально-технічної бази університету шляхом планування 

тендерних закупок у зв’язку зі змінами у навчальних планах підготовки студентів. 

Термін виконання – до 30.12. 2017 р. 

  6. Завідувачам кафедр забезпечити розробку освітніх інформаційних ресурсів на базі 

дистанційних курсів у середовищі Moodle за створеним шаблоном для формування навчально-

методичних комплексів дисциплін та у відповідності з рекомендаціями лабораторії інноваційних 

технологій (ЛІТОс) на розробку дистанційного курсу для абітурієнтів «Вступ до фаху». 

Термін виконання – протягом навчального року 



7. Проаналізувати стан наповнення навчальними матеріалами файлового архіву 

університету. З цією метою підвести підсумки створення та використання  в навчальному процесі 

інформаційних освітніх ресурсів, а методичній секції ХНАДУ з розробки та використання 

інформаційних технологій навчання розробити «Положення про проведення дистанційного та 

змішаного навчання в університеті». 

Термін виконання - протягом навчального року 

8. Продовжити практику видання підручників нового покоління, в т.ч. мультимедійної 

версії видання та розміщення їх у наших відкритих освітніх ресурсних можливостях. 

Термін виконання - протягом навчального року 

9. Деканатам факультетів разом із завідувачами кафедр підготувати перелік дисциплін 

вільного вибору студента за всіма рівнями підготовки по спеціальностях у відповідності з 

рекомендаціями по структурі навчальних планів. 

Термін виконання – до 1.12. 2017 р. 

10. Випусковим кафедрам провести весь необхідний спектр робіт щодо збільшення 

кількості місць магістерської підготовки за всіма спеціальностями у межах отриманого 

збільшеного ліцензійного обсягу та його об’єднанням по всіх формах навчання відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту». 

Термін виконання – до 1.02.2018 р. 

11. Відповідно до затвердженого перспективного плану діяльності ЦПК та ІПО до 2020 

року спільно з ЦЗДН проаналізувати можливoсті та надати пропозиції щодо організації з 

2017/2018 навчального року прийому слухачів (студентів) за всіма рівнями підготовки фахівців. 

12. В межах існуючої системи КПК і діючих центрів (РУВЦ) залучити кафедри 

університету до роботи з підвищення кваліфікації фахівців згідно укладених договорів на  

оплатній основі за прикладом вже створених навчально-методичних центрів („BOSCH”, 

„Autodesk”, „HAAS”). А саме: 

–  по САПР „SolidWorks” – (каф. автомобілів); 

– по проектуванню систем життєзабезпечення – (каф. метрології та БЖД); 

– по ефективному використанню елементів пневмо-гідроавтоматики 

– (каф. будівельних і дорожніх машин). 

Термін виконання: протягом навчального року 

Заступнику ректора (проректору) з науково-педагогічної роботи С.Я. Ходирєву: 

13. Провести аналіз тематики змісту та якості дипломного проектування за 2016/2017 н.р. 

Особливу увагу звернути на наявність плагіату. Результати цієї роботи заслухати на засіданні 

вчених рад факультетів. 

Термін виконання – до 30.10.2017 р. 



14. Розробити та ввести в дію «Положення про атестаційно-випускну роботу магістрів» із 

загально-університетськими вимогами з подальшою розробкою вимог на кожній випусковій 

кафедрі, враховуючи специфіку спеціальності. 

Термін виконання – до 15.11.2017 р. 

15. З метою реалізації положень Закону України «Про вищу освіту» розробити 

комплексний план виховної роботи в університеті на 2017/2018 н.р., передбачивши розширення 

прав і обов’язків студентського самоврядування. 

Термін виконання – до 01.09.2017 р. 

16. Надати практичну допомогу в проведенні звітно-виборчої студентської конференції та 

формуванні представницьких, виконавчих та контрольно-ревізійних органів студентського 

самоврядування 

Термін виконання – вересень 2017 р. 

17. Сумісно з органами студентського самоврядування планувати та проводити виховну 

роботу в академічних групах, гуртожитках, на факультетах з орієнтацією на патріотичне 

виховання. 

Термін виконання – протягом навчального року 

18. З метою активізації виховної роботи у гуртожитках заслухати звіт голів студентських 

рад гуртожитків на засіданнях вчених рад факультетів. 

Термін виконання – до 15.12.2017 р. 

19. Відповідно до комплексного плану виховної роботи в університеті на 2017/2018 н.р. 

систематично залучати керівний склад та ветеранів університету до активної співпраці щодо 

проведення виховної роботи із студентською молоддю. 

Термін виконання – протягом навчального року 

20. З метою поліпшення фізичного виховання і масового спорту та досягнення значних 

успіхів на регіональному, державному та світовому рівнях розглянути та затвердити на Вченій 

раді університету календарний план спортивних заходів на 2017/2018 н.р. 

Термін виконання – до 01.10.2017 р. 

21. З метою формування якісного контингенту студентів на майбутній навчальний рік 

розробити «План профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки абітурієнтів» і провести 

оновлення інформаційних сторінок на сайті університету із застосуванням сучасних інноваційних 

технологій. Особливу увагу звернути на формування контингенту студентів контрактної форми 

навчання. 

Термін виконання – до 15.10.2017 р. 

22. З метою удосконалення партнерських відносин з роботодавцями та збільшення місць 

можливого працевлаштування випускників провести ярмарки вакансій, дні та тижні кар’єри на 

всіх факультетах університету. 



Термін виконання – протягом навчального року 

23. Завідувачам кафедр спланувати участь студентів у Всеукраїнських і міжнародних 

олімпіадах та забезпечити кількість студентів-учасників не менше ніж у 2016/2017 н.р.  

           Термін виконання – протягом навчального року 

Заступнику ректора з наукової роботи  Богомолову В.О. 

24. Забезпечити виконання плану госпдоговірних робіт на 2017 рік в обсязі 3800 тис. грн., в 

тому числі за факультетами: 

- автомобільний факультет – 630 тис. грн., 

- дорожньо - будівельний  факультет – 1730 тис. грн., 

- механічний факультет - 560 тис. грн.,  

- факультет управління та бізнесу  - 440 тис. грн., 

- факультет транспортних систем – 405 тис. грн., 

- факультет підготовки іноземних громадян – 35 тис. грн. 

Термін виконання – протягом 2017 року 

25. Забезпечити більш активну участь науковців у  виборюванні державних грантів на 

проведення науково-дослідних робіт,  у конкурсах інновацій та наукових проектів, що ініціюються 

міжнародними установами та фондами, в тому числі спільно із закордонними університетами (від 

кожного факультету по 2 пропозиції).  

Термін виконання - протягом  2017 року 

26. Розширити напрями рекламної діяльності наявних в університеті розробок та 

технологій, підвищити кількість пропозицій для пошуку партнерів за кордоном для вдосконалення 

наукових розробок, їх впровадження та комерціалізації. Забезпечити подання інвестиційних 

пропозицій у кількості 2-3 пропозиції від кожного факультету. 

Термін виконання - протягом  2017 року 

27. Забезпечити у 2017 році кількість поданих заявок на охоронні документи на рівні не 

менш ніж 74 заявки, з них 8 заявок на винаходи:  

- дорожньо-будівельному факультету – 14 заявок, у тому числі 2 заявки на винаходи; 

- факультету управління та бізнесу – 9 заявок; 

- механічному факультету – 18 заявок, у тому числі 2 заявки на винаходи; 

- факультету транспортних систем – 12 заявок, у тому числі 2 заявки на винаходи; 

- автомобільному факультету - 13 заявок, у тому числі  2 заявки на винаходи; 

- факультету підготовки іноземних громадян – 8 заявок. 



Обов’язково  подати заявки на отримання охоронних документів по держбюджетним 

темам, які виконуються по загальному фонду.  

Термін виконання - протягом  2017 року 

28. Забезпечити у 2017 році підготовку до друку не менш ніж 41 монографію, зокрема:  

- механічному факультету – 10 монографій; 

 - автомобільному факультету – 9 монографій; 

- факультету управління та бізнесу, дорожньо-будівельному факультету та факультету 

транспортних систем – по 6 монографій; 

- факультету підготовки іноземних громадян –  4 монографії. 

Термін виконання - протягом  2017 року 

29. Забезпечити у 2017 році публікацію 835 статей у фахових виданнях, у тому числі: 

- автомобільному факультету – 159 статей, 

- дорожньо-будівельному  факультету – 145 статей, 

- механічний факультет – 212 статей, 

- факультету управління та бізнесу – 107 статей, 

- факультету транспортних систем – 128 статей, 

- факультету підготовки іноземних громадян - 84 статті. 

Термін виконання - протягом  2017 року 

30. Для підвищення результативності наукової діяльності забезпечити публікацію не менш, 

ніж 41 наукової статті вченими університету у виданнях, що входять до міжнародних 

науковометричних баз даних Scopus і Web of Science, зокрема: 

- механічному факультету -  10 статей; 

- автомобільному факультету - 9 статей; 

- факультету управління та бізнесу, дорожньо-будівельному факультету і факультету 

транспортних систем  -  по 6 статей; 

- факультету підготовки іноземних громадян – 4 статті. 

Кафедрам соціо-гуманітарного напрямку замість цього рекомендується публікувати статті у 

міжнародній науковометричній базі даних Іndex Copernicus. 

Термін виконання - протягом  2017 року 

31. Для забезпечення високої кваліфікації наукових та науково-педагогічних  кадрів  

здійснити прийом до аспірантури на 2018 рік обсягом 41 особа за спеціаль-ностями: 

- 142. Енергетичне машинобудування – 2 особи (кафедра двигунів внутрішнього згоряння); 



- 133. Галузеве машинобудування – 4 особи (кафедра будівельних та дорожніх машин); 

- 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології – 2 особи (кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, метрології та безпеки життєдіяльності, комп’ютерних 

технологій і мехатроніки);  

- 275. Транспортні технології – 8 осіб (кафедри транспортних технологій, транспортних 

систем і логістики, автомобільної електроніки, організації та безпеки дорожнього руху, фізики, 

технології машинобудування і ремонту машин); 

- 274. Автомобільний транспорт  - 10 осіб (кафедри автомобілів, технічної експлуатації та 

сервісу автомобілів, автомобільної електроніки); 

- 192. Будівництво та цивільна інженерія – 6 осіб (кафедри будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг, вишукувань та проектування доріг і аеродромів, мостів, конструкцій та 

будівельної механіки, технології дорожньо-будівельних матеріалів); 

- 101. Екологія – 3 особи (кафедра екології); 

- 051. Економіка – 4 особи  (кафедра економіки підприємства); 

- 073. Менеджмент – 2 особи (кафедра менеджменту).       

Термін виконання - протягом  2017 року 

32. Забезпечити від кожного факультету кількість студентів-учасників Всеукраїнського 

конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук на 

2017/2018 навчальний рік у такому числовому вимірі:  

- автомобільний факультет - 26; 

- дорожньо-будівельний факультет - 25; 

- механічний факультет - 33 

- факультет транспортних систем - 25; 

- факультет управління та бізнесу - 24. 

   Термін: протягом навчального року 

Заступнику  ректора (проректору) з науково-педагогічної роботи  

Тохтарю Г.І.    

33. Розробити та затвердити програму міжнародного співробітництва ХНАДУ на 2017- 

2018 н. р. 

Термін виконання – 15.09.2017 р. 

34. Забезпечити набір іноземних громадян на підготовче відділення ФПІГ, на перший курс 

та в магістратуру у 2017 році загальною кількістю – не менше ніж 350 осіб, у відповідності до 

щойно встановлених ліцензійних обсягів прийому. 

Термін виконання – 31.12.2017 р.  



35. Розробити програму заходів та їх реалізації щодо виконання   Європейських проектів 

ERASMUS+  з Бранденбургським технічним університетом, технічним університетом  м.Дрезден 

(Німеччина); з Лодзинською політехнікою (Польща) та іншими ВНЗ Європи. 

Термін виконання – протягом навчального року 

  36. Разом  з  кафедрою іноземних мов  та Центром підвищення  кваліфікації розробити 

програму заходів щодо підвищення  рівня володіння іноземними мовами  студентів, викладачів, 

аспірантів, вчених університету. 

Термін виконання – протягом навчального року 

  37. Разом з кафедрою мовної підготовки ФПІГ розробити програму конкретних заходів та 

їх реалізації щодо підвищення  якості мовної підготовки іноземних  студентів з використанням 

сучасних форм організації навчального року. 

Термін виконання – протягом навчального року 

38. Розробити окрему програму університетських заходів із залученням всіх його кафедр і 

факультетів щодо підвищення якості професійної підготовки  іноземних студентів (мова навчання, 

програма, зміст та інш.). 

Термін виконання – лютий 2018 року  

  39. Забезпечити активне співробітництво університету з його випускниками   в рамках 

діяльності створеної Асоціації випускників ХАДІ – ХНАДУ та  розширення її учасників. 

Термін виконання – протягом навчального року 

Заступнику ректора (проректору) з науково-педагогічної роботи 

 Безродному В.В. 

40. Своєчасно виконати комплекс робіт з підготовки університету до осінньо-зимового 

періоду. 

Термін виконання – жовтень 2017 р. 

41. Забезпечити екологічну та пожежну безпеку, вимоги з охорони праці по всіх підрозділах 

і ділянках роботи в університеті. 

Термін виконання – протягом навчального року. 

42. Разом з бухгалтерією університету спланувати та провести чергову інвентаризацію і 

своєчасне списання матеріальних цінностей та обладнання. 

Термін виконання – до 01.12.2017 р. 

43. Завершити будівництво бази відпочинку ХНАДУ на території санаторію “Ялинка” 

(Зміївський район). 

Термін виконання – до 30.06.2018 р. 



44. Забезпечити установку кухонних плит у гуртожитках студмістечка,  провести ремонт у 

гуртожитку №3 для іноземних студентів, завершити роботи з благоустрою території студмістечка. 

Термін виконання – протягом навчального року. 

45. Продовжити роботу по переоформленню права власності в МОН України з видачею 

ХНАДУ свідоцтва відповідної форми та терміну дії. 

Термін виконання – протягом навчального року. 

46. Своєчасно здійснити роботи та скласти відповідний акт готовності навчального закладу 

до початку навчального року, задіявши для цього відповідні служби та підрозділи. 

Термін виконання – до 11.09.2017 р. 

 

Результати голосування: всі – «за» 

 

 

Голова конференції,  

заступник ректора, проф.                                                                                 (І.П.Гладкий) 

Секретар конференції                                                                                      (О.А.Вінніченко)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретар конференції                                                                  

(О.А.Вінніченко)Головуючий, перший проректор, проф.                                

І.П.Гладкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВА  

КОНФЕРЕНЦІЇ   ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 серпня 2017 р. 

 

 


