Шановні колеги, політехніки!
Пройшов рік з того часу, коли ви довірили мені очолити університет. Я
розумів і сьогодні розумію і відчуваю велику відповідальність, яка покладена
на мене.
В цьому зверненні я хочу стисло проінформувати вас про те, що
зроблено у справі виконання моєї передвиборної програми і тих обіцянок, які
я давав на зустрічах з вами, а що, на жаль, зробити не вдалося.
Головний підсумок цього року – не дивлячись на дуже складну
економічну і політичну ситуацію в країні, університет стабільно працював,
підтверджував свої лідируючі позиції в різних рейтингах. Показовим є те, що
вперше за останні 30 років на честь 130-ї річниці НТУ «ХПІ» група
співробітників університету одержала високі державні нагороди.
Що зроблено щодо виконанню конкретних завдань.
У сфері розвитку академічної демократії
Як я і обіцяв, 15 травня 2015 року відбувся розподіл повноважень між
ректоратом і Вченою радою. Були обрані голова та його заступник із числа
членів Вченої ради.
Проведена реструктуризація складу Вченої ради шляхом розподілу її
складу (181 особа) на 18 комісій за напрямами: навчальна, наукова,
методична, виховна, міжнародна та господарська діяльність.
Затверджені регламент роботи Вченої ради та Положення про розподіл
повноважень між Вченою радою університету та вченими радами
факультетів.
В основу роботи Вченої ради закладено системний підхід і
скерованість на вирішення питань стратегічного розвитку університету.
Спланований та затверджений план засідань Вченої ради на 2015–2016
навчальний рік.
Вважаю, що це створило необхідні умови для розширення
можливостей академічної спільноти і студентства у вирішенні основних
проблем університету.
На жаль, в умовах політичної кризи в державі, перманентних кадрових
змін у структурах, які могли б опікуватися розвитком нашого університету,
дуже повільно йде формування наглядової ради університету. Та я запевняю
вас, що така рада буде створена.
У галузі освіти і методичної роботи
Економіка України і, насамперед, її промисловість проходять зазнають
зараз глибоких структурних змін, які визначаються інтеграційними
процесами з Європейським Союзом та впровадженням відповідних
стандартів, що кардинально змінює зміст підготовки фахівців із вищою
освітою.
У зв’язку з цим Кабінетом Міністрів прийнято Постанову № 266 від 29
квітня 2015 р., якою затверджено новий перелік галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

усіх ступенів, структурно узгоджених з Міжнародною стандартною
класифікацією освіти (МСКО).
До переліку включено 275 спеціальностей, що охоплюють 27 галузей
знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у вищих
навчальних закладах.
Закон України "Про вищу освіту" передбачає таку ієрархію предметних
областей освіти і науки:

галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка;

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна
підготовка;

спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньопрофесійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та
післядипломної освіти.
Відповідно до наказу Міністра освіти і науки України № 1151 від
06.11.2015 року про особливості запровадження нового переліку галузей
знань і спеціальностей Університет на підставі Акту узгодження переліку
спеціальностей та ліцензійного обсягу з 1 вересня 2016 року запроваджує
підготовку освітніх ступенів бакалавра, магістра та освітньокваліфікаційного рівня "спеціаліст" із 40 спеціальностей які об'єднуються у
19 галузей знань.
Введення нового переліку галузей знань та спеціальностей вплинуло на
прийняття рішення щодо перерозподілу підготовки здобувачів вищої освіти
між окремими факультетами, а також упорядкування структури останніх. Так
на підставі проведеної оптимізації розподілу спеціальностей на базі
факультету інтегральної підготовки було створено факультет cоціальногуманітарних технологій, та вдосконалена підготовка здобувачів вищої
освіти на факультетах: економічному, інформатики та управління, бізнесу та
фінансів. Проведені заходи дозволили своєчасно та якісно розпочати
навчальний процес у весняному семестрі 2015/2016 навчального року.
З набуттям чинності нового Закону України "Про вищу освіту" почався
новий етап реформування системи вищої освіти.
В освітній діяльності університету здійснюється перехід від
традиційних способів вимірювання та відображення результатів навчання,
для яких характерна сфокусованість "на вході" (кількість кредитів/
навчальних годин або перелік дидактичних одиниць, який повинен бути
застосований), до методів, орієнтованих "на вихід" (результати навчання та
компетентності, які мають бути сформовані).
Принцип, за яким визначальна роль відводиться результатам навчання
та набутим компетентностям, створює необхідні умови для забезпечення
орієнтації освітніх програм зі спеціальностей на особистість студента. Тобто
акцент у навчанні закономірно зміщується з того, що “знає, хоче і може
викладач”, на те, що “потрібно студентові”. Освітня програма відтепер має
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бути зорієнтована на студента, результати його навчання та формування
компетентностей.
Враховуючи те, що Законом України “Про вищу освіту” зменшено
обсяг одного кредиту ЄКТС до 30 годин, а максимального навантаження
науково-педагогічних працівників до 600 годин, в Університеті проведені
наступні заходи:

навчальне навантаження навчальних планів (2015 р.) приведено до
норм закону;

здійснюється постійний моніторинг навчальних планів щодо
обмеження кількості навчальних дисциплін до 16 на рік та, відповідно, до 8
на семестр;

прийнято рішення щодо поступового зменшення навчального
навантаження науково-педагогічних працівників з 900 до 600 годин, без
внесення змін до штатної чисельності кафедр за рахунок перерозподілу годин
між видами роботи викладачів:
2015/2016 навчальний рік – 750 – 800 годин;
2016/2017 навчальний рік – 650 – 750 годин;
2017/2018 навчальний рік – 600 – 650 годин;
2018/2019 навчальний рік – 600 годин
Одним із важливих факторів навчального навантаження науковопедагогічних працівників, а також ефективного використання класнолабораторної бази Університету, є укомплектованість академічних груп
студентами.
З метою покращення організації освітнього процесу в Університеті з
2016/2017 навчального року встановлюється наступна чисельність студентів
в академічних групах:
 перший (бакалаврський) рівень – не менше 20 осіб
 другий (магістерський) рівень – не менше 15 осіб
Інтеграція України у європейський та світовий простір зумовлює нове
бачення основної мети викладання іноземних мов в Університеті.
Сутність Концепції викладання іноземних мов, яка розглянута та
схвалена Вченою радою університету (протокол № 7 від 04.07.2014 р.)
полягає в покращенні підготовки випускників Університету з метою їх
уміння формувати, створювати та формулювати свої технічні думки та
міркування за допомогою іноземної мови.
Впровадження концепції розраховано на шість років та розпочалось у
2015/2016 навчальному році.
Відповідно до мети Концепції викладання іноземної мови має
плануватись протягом усього часу навчання студентів в Університеті за
двома навчальними курсами: нормативний та поглиблений.
У нових навчальних планах на нормативний курс, в межах освітньої
програми підготовки першого бакалаврського рівня, планується 8 кредитів
ЄКТС та передбачається створення умов для досягнення студентами рівня
володіння мовою В 2 (“Незалежний користувач”), як цього вимагають
загальноєвропейські рекомендації.
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У навчальних планах нового покоління передбачаються навчальні
дисципліни вільного вибору студента, які становлять не менш як 25 відсотків
загальної кількості кредитів ЄКТС, що передбачені для відповідного рівня
вищої освіти.
Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться для
більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів студентів,
ефективного використання можливостей Університету, врахування
регіональних потреб (навчальні дисципліни які забезпечують підготовку за
спеціалізацією) та навчальні дисципліни інших рівнів вищої освіти,
спеціальностей (спеціалізацій) загальним обсягом до 12 кредитів ЄКТС,
вибір яких дозволяється студентам, що навчаються на другому
(магістерському) рівні.
Співпраця зі студентами
Ми створили всі умови для рівноправної участі студентів у навчальнонауковому процесі. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» студенти
представлені у Вченій раді університету, є делегатами конференції трудового
колективу. В кошторисі університету передбачені кошти на фінансування
діяльності органу студентського самоврядування «Студентський альянс».
Комісія, в яку увійшли представники студентського самоврядування,
профкому студентів, студентських рад гуртожитків, завершує розробку
«Положення про студентський гуртожиток НТУ «ХПІ» та «Правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку».
Сподіваюся, що ці документи дадуть відповідь на ті питання, що
дискутуються студентами останнім часом у соціальних мережах.
Я регулярно відповідаю на запитання студентів, з якими звертається до
мене студентське самоврядування. Ці відповіді розміщені на сайті
університету.
Університет активно сприяє працевлаштуванню випускників. 8 квітня
2016 року відбувся черговий ярмарок робочих вакансій, в якому взяли участь
представники 70 компаній, підприємств та фірм. З 4 по 20 квітня на всіх
випускаючих кафедрах пройшла презентація випускників.
Уперше в цьому році університет уклав угоди з 2 фірмами, які
працевлаштовують студентів на роботу за кордоном у канікулярний період
по програмі Working Travel. Ці угоди захистять інтереси наших студентів.
Вперше університет уклав угоду з відомою у багатьох країнах світу
волонтерською організацією AISEK, яка була створена у далекому 1948 році
та охоплює молодь зі 110 країн світу, забезпечуючи 60 тис. щорічних обмінів
студентів за програмами соціальних та професійних стажувань, у тому числі
для участі професійних старт-апів. Це дозволяє нашим студентам після
закінчення університету працевлаштуватися в закордонних фірмах за
спеціальністю.
На реалізацію академічної мобільності студентів у 2015 році було
отримано 6 проектів ЕРАЗМУС+, напрямок К-1 з університетами Німеччини,
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Австрії, Угорщини та Польщі. Продовжують діяти 11 міжнародних науководослідних проектів (у тому числі – 2 проекти 7-ї Рамкової Програми ЄС).
Подано на конкурс 9 масштабних проектів ЕРАЗМУС+, напрямок К-2 з
відновлюваної енергетики, утилізації відходів, інженерної освіти,
мехатроніки, реалізації кластерного підходу до вищої освіти, розвитку
підприємництва, енергоефективності та ін. Подано на конкурс та підписано
12 договорів із ВНЗ Австрії, Болгарії, Туреччини, Румунії, Латвії, Словенії,
Франції, Польщі, Португалії, Естонії по проектах ЕРАЗМУС+, напрямок К-1,
присвячених мобільності студентів на 2016–2017 навчальний рік. Один
проект вже отримав фінансування. По програмі ГОРИЗОНТ–2020 подано на
конкурс 6 проектів. Понад 250 студентів, аспірантів, викладачів та науковців
виїжджало за кордон. Почали діяти 3 нових програми подвійних дипломів з
університетами Болгарії, Польщі та Кореї. В результаті загальна кількість
програм подвійних дипломів зросла до 11.
У сфері міжнародної діяльності
У 2015/2016 навчальному році на навчання на основні факультети та
підготовче відділення вступило 430 іноземних громадян, що прервищує
порівнянні минулорічний показник більш ніж на 30% . Із них – 122 магістри,
188 студентів основних факультетів, 120 слухачів підготовчого відділення.
Найбільший прогрес (понад 2,5 рази, з 50 до 120 осіб) був досягнутий у
збільшенні числа слухачів підготовчого відділення. Були укладені договори з
трьома новими фірмами контрактерів-постачальників. Основний вклад у
набір іноземних громадян зробили дві фірми – «Астрон» та «Зайнун», з
якими університет співпрацює протягом багатьох років. Слід відзначити, що
за рахунок спонсорської допомоги фірми «Зайнун» здійснений євроремонт
блоку на 5 місць у студентському гуртожитку №10 та закуплені нові меблі.
Укладено Договір з Аріельським університетом (Ізраїль) про співпрацю,
до якої залучені 7 кафедр НТУ «ХПІ». В договорі передбачена програма
сумісного навчання студентів. З використанням можливостей Посольства
України в Республіці Корея узгоджені напрямки навчального (в рамках
програми подвійного диплому для магістрів і аспірантів) і наукового
співробітництва і підписаний Договір з Корейським інститутом науки і
технологій (KIST), де залучено 6 кафедр університету. За сприяння
Посольства України в Китайській Народній Республіці запланований візит
керівництва університету до Китаю у червні місяці. Підписано угоду про
співпрацю з нідерландською компанією OPTEC, ексклюзивним партнером
CarlZeiss AG. Предмет угоди – встановлення форми та умов науковотехнічного співробітництва і створення на базі кафедри матеріалознавства
НТУ «ХПІ» (зав. кафедрою проф. Соболь О.В.) першої у східному регіоні
України референтної лабораторії «Центр сучасних технологій з металографії
та матеріалознавства». У грудні 2015 року в рамках реалізації цієї угоди при
кафедрі матеріалознавства було відкрито вказаний Центр. У Центрі
встановили світлові мікроскопи PrimoStar та Stemi 2000-CS виробництва
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німецької компанії CarlZeiss, а також обладнання харківської компанії
«Укрінтех». Обладнання буде використовуватися в процесі навчання, а також
для виконання наукових досліджень. Найближчим часом планується
подальше розширення дослідницького комплексу за рахунок сучасного
обладнання CarlZeiss і OPTEC, у тому числі для растрової електронної
мікроскопії.
Підписані Договори про науково-технічне співробітництво з
Університетом прикладних наук м. Бранденбурга (Німеччина); Технічним
університетом Софії (Болгарія); фірмою «EMO FRITE» (Словенія); про
проходження практики – з фірмою SMF PolandS (Польща).
Укладений Договір про співпрацю з Дахукським політехнічним
університетом (Ірак) з обміну викладачами, навчання і стажування іракських
магістрів і аспірантів в НТУ ХПІ». Підписаний Договір про співробітництво з
Південно-Казахстанським державним університетом ім. М. Ауезова з участі і
спільних наукових проектах, стажування казахських викладачів, науковців,
магістрантів і аспірантів в НТУ «ХПІ».
Іде підготовка до організації на базі НТУ «ХПІ» мовних бізнес-курсів
для турецьких фірм, які займаються навчанням персоналу для туристичних і
промислових компаній та готелів. На факультеті міжнародної підготовки під
керівництвом зав. кафедри гуманітарних наук доц. Снігурової Т.О.
розробляються три комплексних річні мовних курси. Ці курси мають очну та
дистанційну частини з відповідними періодами навчання 2–10 місяців, 3–9
місяців та 6–6 місяців, їх розробку буде завершено у червні місяці.
Спільно з Клагенфуртським університетом (Австрія) в НТУ «ХПІ»
поновлено роботу літньої школи з вивченню німецької мови, у якій, окрім
студентів Клагенфуртського і нашого університету, будуть навчатися студенти
НТУУ «КПІ» та НТУ «Львівська політехніка». На стадії підписання
знаходиться договір про організацію літньої мовної школи в НТУ «ХПІ» для
студентів-філологів із Туреччини.
Для забезпечення поглибленої мовної підготовки для іноземних
студентів – бакалаврів, магістрів, які планують навчатися в магістратурі та
аспірантурі в Україні без проходження підготовчого етапу на факультеті
міжнародної підготовки під керівництвом зав. кафедри гуманітарних наук
доц. Снігурової Т.О. розробляється дистанційний мовний курс. Розробка
курсу буде завершено у червні місяці.
Для більш якісної організації навчального процесу в усі групи іноземних
студентів призначено кураторів із числа викладачів, а в усі гуртожитки, де
мешкають іноземні студенти, – заступники деканів по роботі в гуртожитках.
Розвиток науково-дослідницької діяльності
В університеті запроваджено порядок, згідно з яким на засіданні Вченої
ради підводяться підсумки науково-дослідницької роботи за конкретними
показниками. Так протягом останнього року основними темами обговорення
були «Звіт про наукову діяльність у 2015 році», «Питання щодо поліпшення
організації госпдоговірної тематики НДР», «Сучасні вимоги до підготовки
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кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру згідно Закону
України «Про вищу освіту» (доповідач проф. Марченко А.П.), «Перспективи
розвитку наукових шкіл університету в галузі хімії» (доповідач проф.
Товажнянський Л.Л.), «Рада молодих вчених: здобутки та перспективи»
(доповідач Томашевський Р. С.) тощо.
Крім того, разглядалися питання надання кандидатам наук права
наукового керівництва в аспірантурі, затверджувалися теми докторських
дисертацій, заходи з відзначення «Дня науки», відкриття аспірантури з нових
спеціальностей, звіти голів спеціалізованих рад із захисту дисертацій, звіти
докторантів та стипендіатів КМ та ВР України, присвоєння вчених звань
доцента та професора, рекомендації до друку наукових видань. Традиційно
розглядали питання підтримки наукових робіт, висунутих на здобуття
Державної премії України іншими вітчизняними установами, та була
висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016
року робота «ВІЙСЬКОВІ ТА ЦИВІЛЬНІ МАШИНИ НА ОСНОВІ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ДВИГУНІВ ТА АГРЕГАТІВ».
Розглядалися і інші питання наукової діяльності університету.
На підставі рішень Вченої ради університету низка провідних
професорів та молодих науковців взяла участь у конкурсах на здобуття
іменних стипендій. Довічну Державну стипендію для видатних науковців
отримують 2 професори. Стипендію для молодих науковців Кабінету
Міністрів отримують 3 перспективні співробітники університету. Іменну
стипендію Харківської обласної адміністрації серед видатних науковців
отримали професори Омеляненко В.І., Скляр В.М., Семченко Г.Д., серед
молодих науковців: к. ф.-м. н. Чекригіна Ю.І. і к. т. н. Гамзаев Р.О., а в
обласному конкурсі «Вища освіта – кращі імена Харківщини» – проф.
Козуля Т.В.
В університеті створена системи патентно-ліцензійної діяльності
та розробляється система економічного стимулювання за публікації у
виданнях, що реферуються науково-метричними базами Scopus та Web
of Science. Питання про економічне стимулювання внесене на розгляд комісії
з наукової діяльності Вченої ради університету. В науково-дослідній частині
університету створені умови для роботи з комерціалізації наукових розробок
вчених університету:
– Створено ТОВ Науковий парк НТУ «ХПІ»;
– Готується до відкриття «Центр комерціалізації інтелектуальної
власності та трансферу технологій».
Одним із стратегічних напрямів діяльності НТУ «ХПІ» є науковотехнічна співпраця з установами НАН України та галузевими
академіями наук. Співпраця у 2015 році ілюструється наступними даними:
діє 1 спільний науково-дослідний інститут; 10 центрів колективного
користування; 6 науково-навчальних центрів; 30 міжвідомчих галузевих
науково-дослідних лабораторій; 16 філій кафедр, створених на базі науководослідних лабораторій установ НАН України. Спільно з НАН України та
галузевими академіями наук проведено 12 науково-технічних конференцій і
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семінарів; видано 2 монографії, 4 наукових журнали, 2 підручники та 5
навчальних посібників. Щорічно 30–40 викладачів університету проходять
стажування в інститутах НАН України; 15–30 наукових проектів
виконуються спільно з установами НАН України; 25 науковців НАН України
є членами спеціалізованих вчених рад університету; 45 науковців НАН
України беруть участь у навчальному процесі; 35% магістрів виконують
наукові дослідження в установах НАН України.
Спільно з науковими установами НАН України та національними
галузевими академіями наук ведуться роботи за такими напрямами:
дослідження на електромагнітну сумісність вузлів радіолокаційних станцій;
дослідження застосування індукційного прискорювача заряджених часток
високої потужності у електроізоляційній та кабельній галузях; комплексне
опромінення зразків різних матеріалів, в тому числі, конденсованих плівок
фуллерену, вісмуту та квазікристалів потоками електронів, протонів і
сонячної радіації; комплексне вивчення плівкових багатошарових
наноструктур, а також плівок вісмуту; створення ЕПР-спектрометрa з
локальним статичним намагнічувальним полем на основі високоанізотропних
постійних магнітів; проведені скоординовані радарні вимірювання
іоносферних параметрів у Харкові та Тромсьо (Норвегія) при модифікації
іоносфери
потужним
радіовипромінюванням
нагрівного
стенду,
розташованого поблизу м. Тромсьо; наукові дослідження з розробки нових
видів медичних імплантантів з біоінертними функціональними покриттями
та інші.
Згідно з положеннями нового закону «Про вищу освіту» докорінно
змінюється характер діяльності аспірантури НТУ «ХПІ». Цей крок є
важливим елементом модернізації освітнього і наукового процесу в Україні,
наближення його до світових і європейських стандартів. Для його реалізації
НТУ «ХПІ» розроблені новий «Порядок підготовки докторів філософії та
докторів наук в університеті», нові правила вступу до аспірантури на
підготовку докторів філософії, університет розробляє навчальні програми та
навчальні плани з підготовки докторів філософії.
Найбільш помітною новацією у підготовці докторів філософії
порівняно з підготовкою кандидатів наук буде ширша освітня складова таких
програм, обсягом освітньої складової 40 кредитів ЄКТС.
В університеті удосконалюється система систему матеріального
заохочення аспірантів, докторантів та їх керівників. На засіданні Вченої
ради вже затверджено матеріальне заохочення аспірантів в розмірі 1000
(1500) грн. та докторантів – 4000 грн., найбільш активні наукові керівники
аспірантів і докторантів заохочуються преміями ректора. Крім того
розробляється система заохочення усіх керівників аспірантів і докторантів,
здобувачі яких в строк захистили дисертації.
За останній рік в НТУ «ХПІ» в складі НДЧ організована група з
пошуку та відбору замовлень на виконання НДР. Фактично мова йде про
«Центр комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
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інститут». Цей центр створено з метою ефективного використання наукового
потенціалу університету в умовах ринку, сприяння трансферу технологій,
охороні, захисту та комерціалізації інтелектуальної власності, що міститься в
результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних
та навчально-методичних робіт, які виконуються в НТУ “ХПІ”, та з метою
сприяння науково-методичному забезпеченню вищих навчальних закладів
регіону з питань охорони, захисту і комерційного використання
інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційного
підприємництва.
У соціально-економічній сфері
Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, була
забезпечена економічна стабільність діяльності університету.
Передбачаючи традиційно несвоєчасну ухвалу держбюджету
Верховною Радою, університет вступив у новий 2016 рік з 17 мільйонами
гривень на позабюджетному рахунку. Це дозволило в повному обсязі
виплачувати індексацію заробітної платні всім категоріям співробітників
університету, зберегти максимальні відсотки надбавок основній категорії
працівників – викладачам за науковий ступень та звання, компенсувати
витрати на відрядження тощо.
Активізувала свою діяльність Асоціація випускників НТУ «ХПІ». За
цей рік на її рахунок надійшло понад 2 мільйони гривень.
Саме за ці кошти споруджений пам’ятник Першому інженеру,
проведені святкові заходи, присвячені 130 річниці університету.
Виконання робіт з капітального та поточного ремонту в період з
квітня 2015 р. по квітень 2016 р.
Гуртожитки, житлові будинки (спеціальний фонд)
№
гуртожитку

№1
№2
№4
№5
№10
№11

Перелік виконаних робіт

сума тис. грн.

Секція №6 – клітка головного входу в
дирекцію студмістечка. Обладнання
перегородки у секції №8-заміна
водостічних труб, секція №10-покрівля
над приміщеннями готелю
Загальнобудівельні работи лівого крила,
облицювання фасаду, пусконаладка ліфтів
Вентиляція душових 1-го поверху,
крильця, відмостки, приямки,
асфальтування території
Покрівля, звіси, жолоби, слухові вікна
Покрівля, заміна електромережі 5-го
поверху
Система вентиляції душових 1-го поверху,
покрівля

140,7

4411,90
597,6
119,0
272,6
120,0
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№12
№13
№14
Житловий
буд.

Система вентиляції душових 1-го поверху
Ремонт кухонь, місць загального
користування, сан.-тех.систем (роботи
продовжуються)
Покрівля
вул.. Весніна,5-аварійні роботи покрівлі

Усього виконано у гуртожитках, житлових
будинках

119,2
29,8
53,3
6330,60

Учбові корпуси (спеціальний фонд)
корпуси

Перелік виконаних робіт
Аудиторії 303,305,402,403,406,103,сходові
клітки, Аудиторіі 1101 каф. ТММ и САПР
Зовнішні електромережі до корпусу
АУД.№204 – стелі, стіни, підлога, вікна,
опалення, освітлення,
вестибюль перед каф."Електричних машин"
Заміна стелі. Ремонт стін, електропроводки,
світильників, сантехнічне обладнання
ремонт АУД.№35, благоустрій біля
ректорського корпусу,
учбово-інформаційна аудиторія , ауд.№7стеля
Сан. вузли на 2 и 3 поверхах
Покрівля

У-1
Інженерний
Електрокорпус
Каф.зварювання
Ректорський
ВЦ
ГАК
Каф. турбіно
будуванняКаф. теплотехніки
Каф. пластмас і
Кераміки

Покрівля
Покрівля, фасад, відмостки
Вентиляція

Благоустрій

Зал гімнастики – перекриття, покриття
підлоги, приміщення велобази – заміна
несучих конструкцій
Покрівля, демонтаж перекриттів,
електропроводки, виконані підвісні стелі,
ремонт паркетної підлоги, малярні роботи
Благоустрій між хімічним корпусом и У-2

Усього виконано у корпусах
корпуси
Корпус № 1

808,7
43,1
467,9
348,4
365,8
120,0
795
6,6
57,0
20,6

Спорткомплекс №2
Палац студентів

сума,тис.грн

1172,0
582,6
118,4
4787,7

Комп’ютерно-технологічний коледж (бюджет)
Перелік виконаних робіт
сума, тис. грн
Заміна покриття покрівлі з шиферу на
оцинковану сталь – 750 м2
Заміна віконних блоків – 72 шт.
Заміна віконних блоків у спортивному залі на
вітражі – 6 шт.

792,3
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Корпус №2
Коворкінг центр

Благоустрій

Ремонт 15 аудиторій, коридорів
Устрій нової покрівлі з ПВХ мембрани – 600
м2
Заміна віконних вітражів – 13 шт.
Облицювання фасаду металевими касетами 240 м2
Монтаж конструкцій ліхтарів з полікарбонату
– 3 шт.
Знос старих будівель
Устрій бетонного паркану - 90 м /п
Покриття території тротуарною плиткою 1450 м2

Усього виконано у комп’ютерно-технологічному
коледжі

1499,7

1391,4

1400,4

5083,8
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