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Заслухавши і обговоривши звіт ректора ХНАДУ професора, доктора технічних 

наук Туренка А.М., керуючись новим 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 2016/2017 навчальний рік є подальше підвищення показників якості 

підготовки фахівців  та  ефективності  діяльності  університету за  всіма напрямами. 

Для цього необхідно:

Заступнику ректора (першому проректору)     Гладкому І.П.  

1. Продовжити роботу з імплементації 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
2. З  метою  забезпечення  якісної  підготовки  фахівців  та  зростання  їх 

конкурентоздатності на ринку праці продовжити роботу щодо приведення системи 

управління  якістю  освіти  у  відповідність  вимогам  Закону  України  «Про  вищу 

освіту» та інших нормативно-правових актів по мірі їх розробки.

Термін виконання – протягом навчального року
3. При  плануванні  та  виконанні  завдань  науково-методичної  роботи 

керуватись відповідними положеннями Закону України “Про вищу освіту”, докумен-

тами МОН України та наказами ректора з цього напрямку діяльності. До 01.03.2017 

р. розробити та затвердити нові навчальні плани підготовки фахівців з урахуванням 

вимог до дисциплін вільного вибору студентів.

4. Провести  відповідний  аналіз  наявного  в  університеті  комп’ютерного 

обладнання і програмного забезпечення навчального процесу та розробити комплекс 

дієвих заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази університету шляхом 

планування тендерних закупок.

Термін виконання – до 30 грудня 2016 року
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5. Враховуючи важливість  розвитку  технологій  дистанційного  навчання  в 

університеті  випусковим  кафедрам  спланувати  і  розробити  профорієнтаційні 

дистанційні  курси  “Вступ  до  фаху”  за  всіма  спеціальностями  для  абітурієнтів, 

продовжувати впроваджувати дистанційні технології навчання у підготовку фахівців 

всіх  рівнів,  спланувати  та  розпочати  розробку  фахових дистанційних курсів  усіх 

дисциплін за вибором студента за всіма спеціальностями.

Термін виконання – протягом навчального року
6. Проаналізувати  стан  наповнення  навчальними  матеріалами  файлового 

архіву університету. З цією метою підвести підсумки створення та використання в 

навчальному  процесі  інформаційних  освітніх  ресурсів,  в  т.ч.  заповнення 

пофакультетно  та  покафедрально  файлового  архіву  навчально-методичними 

матеріалами, продовжити практику створення науково-педагогічними працівниками 

віртуальних  методичних  кабінетів,  розробку  курсів  дистанційного  навчання, 

створення відкритих освітніх ресурсів вчених університету тощо. 

Термін виконання – 30.05.2017 р.
7. З  метою  подальшого  покращення  якісного  складу  ПВС  університету 

проаналізувати стан виконання цільової комплексної програми «Кадри» на період до 

2015 -  2019 р.р.  (наказ  ректора ХНАДУ №170 від  31 жовтня 2014 р.),  прийняти 

відповідні рішення та усунути недоліки у випадках недовиконання програми.

Термін виконання – протягом навчального року
8. Деканатам факультетів разом із завідувачами кафедр підготувати перелік 

дисциплін  вільного  вибору  студента  за  всіма  рівнями  вищої  освіти та  за  всіма 

спеціальностями.

Термін виконання – до 1 грудня 2016 року
9. Випусковим  кафедрам  провести  весь  необхідний  спектр  робіт  щодо 

збільшення  кількості  місць  магістерської  підготовки  за  всіма  спеціальностями  у 

межах  ліцензійного  обсягу  у  зв’язку  із  завершенням  підготовки  спеціалістів, 

відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. 

Термін виконання – до 1.02.2017 р.
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10. З  метою  оптимізації  витрат  коштів  для  забезпечення  ефективного 

функціонування  ЦПК  та  ІПО  за  всіма  напрямками  діяльності  з  урахуванням 

можливостей використання найбільш сучасних і прогресивних форм роботи надати 

пропозиції,  внести зміни та перезатвердити діючі  кошториси за  знов створеними 

напрямками  роботи  відповідно  отриманих  дозволів.  Розробити  відповідні 

нормативні документи.

Термін виконання – впродовж року.
11. Відповідно до затвердженого перспективного плану діяльності  ЦПК та 

ІПО до 2020 року спільно з ЦЗДН проаналізувати можливості,  надати пропозиції 

щодо організації з 2017/2018 навчального року прийому слухачів за всіма рівнями 

підготовки  фахівців  з  урахуванням вимог  чинного законодавства  України,  внести 

відповідні зміни до правил прийому ХНАДУ на 2017/2018 н.р. узгодити навчально-

методичну документацію за всіма спеціальностями та рівнями підготовки.

Термін виконання – до 1.06.2017 р.
12. В  межах  існуючої  системи  КПК  і  діючих  центрів  (РУВЦ)  залучити 

кафедри  університету  (менеджменту,  обліку  і  аудиту,  автомобільної  електроніки, 

інформаційних технологій та мехатроніки, транспортних технологій і транспортних 

систем) до роботи з підвищення кваліфікації фахівців згідно укладених договорів за 

прикладом вже створених навчально-методичних центрів  («BOSCH»,  «Autodesk», 

«CREDO – діалог», «Delkam- ХНАДУ, HAAS). 

Термін виконання – до 1.01.2017 р.

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

1. Провести  аналіз  тематики  змісту  та  якості  дипломного  проектування, 

підсумків державних атестацій бакалаврів і спеціалістів за 2015/2016 н.р. Результати 

цієї роботи заслухати на засіданні вчених рад факультетів.

Термін виконання – до 30.10.2016 р.

2. Завідувачам  випускових  кафедр  створити  групу  з  науково-педагогічних 

працівників  для  забезпечення  заходів  із  запобігання  плагіату  при  виконанні 

студентами випускних кваліфікаційних робіт.
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Термін виконання – до 30.11.2016 р.

3. З  метою  реалізації  положень  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  та 

Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  розробити 

комплексний план виховної роботи в університеті на 2016/2017 н.р.

Термін виконання – до 01.09.2016 р.

4. Відповідно  до  комплексного  плану  виховної  роботи  в  університеті  на 

2016/2017 н.р. систематично залучати керівний склад та ветеранів університету до 

активної співпраці щодо проведення виховної роботи із студентською молоддю.

Термін виконання – протягом навчального року

5. 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 

2016/2017 н.р.

Термін виконання – до 01.10.2016 р.

6. Надати  практичну  допомогу  Студентській  Раді  університету  в  розробці 

“Положення  про  студентське  самоврядування”  та  “Кошторису  на  фінансування 

студентського самоврядування”.

Термін виконання – до 31.10.2016 р.

7. 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 15.10.2016 р.

8. З метою усунення зауважень, виявлених в ході перевірки комісією ДІНЗУ 

та  покращення  практичної  підготовки  студентів  розробити  та  ввести  в  дію 

“Положення про проведення практики студентів університету” з урахуванням умов, 

визначених  статтею  51  Закону  України  «Про  вищу  освіту».  На  сайті  ХНАДУ 

створити розділ, присвячений проведенню практик

Термін виконання – до 30.09.2016 р.
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9. 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

10. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

посилити  роботу  з  профілактики  та  запобігання  проявів  посадових  зловживань, 

хабарництва та інших негативних явищ в університеті. Завідувачі кафедр особисто 

відповідають за  розробку  та  реалізацію заходів  із  своєчасного інформування  про 

виявлені факти правопорушень.

Термін виконання – протягом навчального року

11. Завідувачам  кафедр  спланувати  участь  студентів  у  Всеукраїнських  і 

міжнародних олімпіадах та забезпечити кількість студентів-учасників не менше ніж 

у 2015/2016 н.р. 

Термін виконання – протягом навчального року

12. Розробити та ввести в дію “Стандарт про психологічну службу ХНАДУ”.

Термін виконання – до 25.10.2016 р.

Заступнику ректора (проректору) з наукової роботи Богомолову В.О.
1. 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 2-3 пропозиції). 

Термін виконання - протягом року

2. Забезпечити виконання плану госпдоговірних робіт  на 2017 рік в обсязі 

3800 тис. грн., в тому числі за факультетами:

- автомобільний факультет – 440 тис. грн.,
- дорожньо - будівельний  факультет – 1650 тис. грн.,
- механічний факультет - 440 тис. грн.,
- факультет комп’ютерних технологій і мехатроніки – 375 тис. грн.,
- факультет управління та бізнесу  - 440 тис. грн.,
- факультет транспортних систем – 420 тис. грн.,
- факультет підготовки іноземних громадян – 35 тис. грн.

Термін виконання - протягом року
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3. 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 року

4. Забезпечити у 2017 році кількість поданих заявок на охоронні документи 

на рівні не менш ніж 79 заявок, з них 9 заявок на винаходи: 

- факультету комп’ютерних систем і мехатроніки - 17 заявок, у тому числі 1 
заявку на винахід;

-  дорожньо-будівельному факультету –  15 заявок,  у  тому числі  2  заявки на 
винаходи;

- факультету управління та бізнесу – 13 заявок;
- механічному факультету – 11 заявок, у тому числі 2 заявки на винаходи;
-  факультету  транспортних  систем  –  10  заявок,  у  тому  числі  2  заявки  на 

винаходи;
-  автомобільному  факультету  та  по  9  заявок,  у  тому  числі  по  2  заявки  на 

винаходи;
- факультету підготовки іноземних громадян – 4 заявки.
Обов’язково  подати  заявки  на  отримання  охоронних  документів  по 

держбюджетним темам, які виконуються по загальному фонду. 

Термін виконання - протягом року

5. Забезпечити у 2017 році підготовку до друку не менш ніж 42 монографій, 

зокрема: 

- факультету управління та бізнесу – 10 монографій;
- дорожньо-будівельному факультету – 8 монографій;
- факультету транспортних систем – 6 монографій;
- автомобільному факультету, факультету комп’ютерних систем та мехатроніки 

і факультету підготовки іноземних громадян – по 5 монографій;
- механічному факультету – по 3 монографії.

Термін виконання - протягом року

6. Забезпечити у 2017 році публікацію 965 статей у фахових виданнях, у тому 

числі:

- автомобільному факультету – 135 статей,
- факультету комп’ютерних технологій і мехатроніки – 130 статей,
- дорожньо-будівельному  факультету – 130 статей,
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- механічний факультет – 200 статей,
- факультету управління та бізнесу – 166 статей,
- факультету транспортних систем – 105 статей,
- факультету підготовки іноземних громадян - 99 статей.

Термін виконання - протягом року

7. Для  підвищення  результативності  наукової  діяльності  забезпечити 

публікацію не менш, ніж 39 наукових статей вчених університету у виданнях, що 

входять  до  міжнародних  науковометричних  баз  даних  Scopus  &  Web  of  Science, 

зокрема:

- факультету комп'ютерних технологій і мехатроніки – 9 статей;
-  дорожньо-будівельному  факультету,  механічному  факультету  і  факультету 

транспортних систем - по 6 статей;
- автомобільному факультету – 5 статей;
- факультету підготовки іноземних громадян – 4 статті.
- факультету управління та бізнесу -  3 статті.
Кафедрам  соціо-гуманітарного  напрямку  замість  цього  рекомендується 

публікувати статті у міжнародній науковометричній базі даних Іndex Copernicus.

Термін виконання - протягом року

8. В новому навчальному році забезпечити ефективність аспірантури 100%.

Термін виконання - протягом року 

9. Для  забезпечення  високої  кваліфікації  наукових та  науково-педагогічних 

кадрів: забезпечити захист дисертацій у 2017 році: 

докторських – 4 (доц. Смірнов О.П., доц. Сараєв О.В., доц. Грицюк І.В., доц. 

Подригало Н.М.); 

кандидатських – 35, в тому числі за факультетами: 

автомобільний - 10,
дорожньо-будівельний - 8, 
комп'ютерних технологій і мехатроніки – 4, 
механічний – 3, 
транспортних систем - 4, 
управління та бізнесу – 4,
ФПІГ – 2. 

Термін виконання - протягом року
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10. У 2016/2017 навчальному році забезпечити від кожного факультету кількість 

студентів-учасників  Всеукраїнського  конкурсу  наукових  студентських  робіт  з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у такому числовому вимірі:

- автомобільний факультет - 33;
- дорожньо-будівельний факультет - 33;
- механічний факультет - 48
- факультет комп’ютерних технологій і мехатроніки - 27;
- факультет транспортних систем - 38;
- факультет управління та бізнесу - 39.

 Термін: до 26 січня 2017 року 

11.У 2016/2017 навчальному році надати пропозиціїщодо представлення не менше 

ніж 2-х кандидатур працівників університету на здобуття Державних премій України.

Заступнику ректора (проректору) з науково-педагогічної роботи 
Тохтарю Г.І.

1. Розробити  та  затвердити  у  відповідному порядку  “Комплексну  програму 

міжнародного співробітництва на 2016/2017 навчальний рік.”

Термін виконання – до 20 вересня 2016 року. 

2. Забезпечити набір іноземних громадян на підготовче відділення, на 1 та на 

5 курси навчання у 2016/2017 навчальному році загальною кількістю не менше ніж 

300 осіб.

3. Разом  з  кафедрою  мовної  підготовки  ФПІГ  розробити  і  затвердити  на 

Вченій  раді  програму  щодо  змісту  і  обсягу  годин  мовної  підготовки  іноземних 

студентів базових факультетів університету.

Термін виконання – до 01.10.2016 року. 

4. Разом з проректором Богомоловим В.О. розробити програму підготовки і 

проведення  міжнародного  заходу  «Ніч  науки»  із  запрошенням  до  участі 

представництва німецької делегації міста Харкова. 

Термін виконання 01.09.2016 року.

5. Разом з кафедрами іноземних мов №1 і № 2 розробити програму заходів 

щодо підвищення рівня володіння іноземними мовами студентів і співробітників 
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університету та організувати курси вивчення іноземних мов.

Термін виконання – 01.11.2016 року.

5. З метою виконання програми міжнародного проекту TEMPUS-EANET

- завершити реєстрацію Асоціації випускників-підприємців ХНАД;

- здійснити закупівлю обладнання, передбаченого проектом. 

Термін виконання – 01.07.2017 року.

6. Розробити програму заходів щодо реалізації міжнародного проекту разом з 

Бранденбургським університетом ERASMUS +. 

Термін виконання  - 01.10.2016 року.

7. Для  збільшення  набору  іноземних  студентів  до  магістратури  разом  з 

деканами факультетів і завідувачами випускових кафедр розробити програму і вжити 

відповідних заходів щодо її реалізації по збільшенню ліцензованого обсягу набору 

студентів за спеціальностями університету. 

Термін виконання – до 01.09.2017 троку.

Заступнику ректора (проректору) з науково-педагогічної роботи 
Безродному В.В.

1.  Своєчасно виконати комплекс робіт з підготовки університету до осінньо-

зимового періоду.

Термін виконання – жовтень 2016 р.

2. Забезпечити екологічну та пожежну безпеку, охорону праці на всіх ділянках 

роботи в університеті.

Термін виконання – протягом навчального року.

3.  Разом  з  бухгалтерією  університету  спланувати  та  провести  чергову 

інвентаризацію і своєчасне списання матеріальних цінностей та обладнання.

Термін виконання – до 01.12.2016 р.

4. Завершити будівництво бази відпочинку ХНАДУ на території санаторія 
“Ялинка”.

Термін виконання – до 30.12.2016 р.

5. Забезпечити установку кухоних плит в гуртожитках студмістечка.

Термін виконання – протягом навчального року.
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