НТУ «Харьківський політехнічний
інститут» у 2018 році

Рейтинги НТУ «ХПІ»
У рейтингу кращих світових університетів QS World University Rankings
2019 Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» зайняв позицію 701-750 і 4 позицію серед усіх українських
вищих навчальних закладів. Це є повторенням минулорічного найкращого
показника ХПІ за всю історію його участі у цьому світовому рейтингу,
складеному британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds
(QS).
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Рейтинги НТУ «ХПІ»
Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут» увійшов до шістьох кращих закладів
вищої освіти у консолідованому рейтингу України 2018 року.

Консолідований рейтинг ВНЗ України за 2018 рік
Назва
навчального
закладу

Місце у
загальному
рейтингу

Топ 200
Україна

Webometrics

Scopus

Підсумковий бал

Київський
національний
університет
ім.Т.Шевченка

1

2

1

1

4

Харківський
національний
університет ім
В.Каразіна

2

3

3

2

8

НТУУ “Київський
політехнічний інститут”

3

1

2

6

9

Львівський
національний
університет ім.І.Франка

4

10

5

3

18

Національний
університет “Львівська
політехніка”

5

5

6

9

20

НТУ “Харківський
політехнічний інститут”

6

4

7

10

21

ПІДСУМКИ ЗАРАХУВАННЯ
(денна форма навчання)
Зараховано у 2017

Зараховано у 2018

Бюджет Контракт Всього Бюджет
1 курс на
базі ПЗСО
1 курс
скорочений
2 - 3 курс
Магістри 1
рік 4 міс.
Магістри 1
рік 9 міс.
ВСЬОГО

Контракт

Всього Різниця

943

802

1745

792

655

1447

-298

231

29

260

205

4

209

-51

179

179

177

356

-2

1005

402

1407

1018

323

1341

-66

94

62

156

108

46

154

-2

2273

1474

3747

2123

1205

3328

-419

ПІДСУМКИ ЗАРАХУВАННЯ
(заочна форма навчання)
Зараховано у 2017

Зараховано у 2018

Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт Всього Різниця
1 курс на базі
ПЗСО

42

2 - 3 курс

104

146

211

211

22

98

120

- 26

177

177

- 34

Магістри 1 рік
4 міс.

19

659

678

52

410

462

- 216

ВСЬОГО

61

974

1035

74

685

759

- 276

Результати організації проведення та
участі студентів Університету в
Всеукраїнській студентській олімпіаді
Мета олімпіади – підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців
системного вдосконалення освітнього процесу, активізація навчальнопізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
І етап
ІІ етап
у закладах вищої освіти
у базових закладах вищої освіти
•
•

•
•

в проведення прийняло участь 56 кафедр
Університету
проведено олімпіад з навчальних
дисциплін – 94
- прийняло участь студентів – 340 осіб
зі спеціальності – 45
- прийняло участь студентів – 896 осіб
183 студента були визначені для участі у
ІІ етапі

•
•
•
•

•
•
•

в Університеті як базовому було
проведено вісім олімпіад
три зі спеціальності
п’ять з навчальних дисциплін
в олімпіадах прийняли участь:
- 39 студентів НТУ “ХПІ”
- 895 студентів інших закладів вищої
освіти
Університет отримав 53 запрошення
з навчальних дисциплін – 25
зі спеціальності – 27

Підсумки участі студентів у ІІ етапі
Олімпіади

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Разом

з навчальних дисциплін

2

10

5

17

зі спеціальностей

5

7

12

24

За другий етап

7

17

17

41

Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт
Роки

2014

2015

2016

2017

2018

Прийняли участь

148

143

170

145

213

Ім

15

18

20

25

18

ІІ м

15

15

27

22

24

ІІІ м

12

21

24

18

23

42

54

71

65

65

Результат
участі

Кількість
переможців ІІ туру

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ
Проект націлений на розробку та апробацію інноваційних принципів і
методів інженерної освіти з метою подолання розриву між
університетською освітою та потребами практики, вимогами роботодавців.
Методологічна основа – міжнародна освітня ініціатива CDIO на базі
«Моделі 4П»:
«Планувати-Проектувати-Виготовляти-Застосовувати».
Концепція CDIO – перехід від декларативної схеми навчання, основою
якої є набуття знань до проектної схеми, яка націлена на набуття
навичок створення продуктів і систем.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ
• Для реалізації проектної частини програми пропонується
використовувати досвід Школи 42 (Франція, США) та інноваційного
інституту UNIT Factory (Україна).
• UNIT Factory використовує інноваційний підхід до навчання (P2P), який
доказав свою ефективність у Школі 42 і який дає студентам можливість
розкривати свою творчість при роботі над різними спеціалізованими
проектами.
• Навчальна програма заснована на гейміфікації, коли при набутті
навичок студенти формують та підвищують свій рівень відповідно до їх
поточних досягнень і знанням, які вони отримають.

Проект «Innovation Campus»

1. Розробка принципів організації і архітектури
навчального процесу.
2. Розробка інтегрованого навчального плану і контенту
дисциплінарних та проектних компонентів.
3. Проектування та створення робочого освітнього простору.
4. Розробка системи оцінювання і моніторингу якості
навчального процесу.
5. Проектування віртуального освітнього простору.
6. Розробка та впровадження в експлуатацію освітньої
програмної платформи.

У вересні 2018 року в НТУ «ХПІ» стартувала магістерська програма,
яка дозволить політехнікам отримати диплом ХПІ і WUT одночасно.
Її учасниками можуть стати студенти, які здобули освітньокваліфікаційний рівень бакалавра і вступають до магістратури на
спеціальність «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація
«Двигуни внутрішнього згоряння»).
Навчання в Варшаві для студентів ХПІ безкоштовне, основна умова
— високий рівень володіння англійською мовою.
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У 2018 році успішно функціонують декілька комп’ютерних класів і освітніх центрів,
створених у співпраці з IT-компаніями.
❖ На кафедрі інформатики та інтелектуальної власності НТУ «ХПІ» обладнана навчальна
аудиторія за підтримки IT-компанії Insart.
❖ На базі кафедри систем інформації Політеху реалізований проект Науково-методичного
центру (НМЦ) «Game Study» в рамках програми Erasmus+ «GameHub». За кошти гранту
було придбано сучасні комп’ютери, які доповнили 3D-принтером за рахунок університету.
❖ На кафедрі обчислювальної техніки та програмування НТУ «ХПІ» за підтримки IT-компанії
EPAM Systems було відкрито комп’ютерний клас. Найближчим часом планується відкриття
лабораторії «Nowa Lab», в якій буде впроваджено новітні методики практичного навчання
студентів.
❖ 5 березня в НТУ «ХПІ» на базі кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних
відкрили Центр проектного навчання для студентів IT-спеціальностей. Проектна
лабораторія створена за підтримки найбільшої IT-компанії України «NIX» в рамках
реалізації проекту зі створення інноваційних освітніх програм для декількох
спеціальностей.
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ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+КА1
В рамках цієї Програми в НТУ «ХПІ» в 2018 році діяло
24 проекти співробітництва з ВНЗ Європи:
• Міщкольцький університет, Угорщина;
• Отто фон Герріке університет Магдебургу, Німеччина;
• Університет економіки в Катовіце, Польща;
• Університет Щецина, Польща;
• Альпен-Адрія університет Клагенфурту, Австрія;
• SWPS – університет соціальних і гуманітарних наук, Польща;
• університет Марібору, Словенія;
• університет економіки в Познані, Польща;
• Литовська морська академія, Литва;
• Пірейський університет прикладних наук, Греція;
• Вільнюський університет ім. Гідеманіса, Литва;
• Політехніка Познанська, Польща;
• Університет Яна Кохановського, Польща;
• Римський університет Ла Сапієнца, Італія та інші.
• У 2018 році на стажування, навчання та практику
в ВНЗ-партнери виїхало 87студентів і аспірантів
13

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС +КА2
• В 2018 році НТУ «ХПІ» активно приймав участь в реалізації двох проектів
ЕРАЗМУС+КА2 - «Співробітництво університет-підприємство в сфері
ігрової індустрії в Україні», грантхоулдер - Університет Деусто, Іспанія
(від НТУ «ХПІ» - проф. Кравець В.О.) та «Сучасні магістерські програми в
інформаційних системах», грантхоулдер - Університет Ліон 2, Франція
(від НТУ «ХПІ» - проф. Годлевський М.Д.).
• В рамках проекту «Співробітництво університет-підприємство в сфері
ігрової індустрії в Україні» було закуплено для університету обладнання
на суму близько 29 000 Євро, а по проекту «Сучасні магістерські програми
в інформаційних системах» на кафедру програмної інженерії поставлено
обладнання на суму 20 000 Євро.
• В 2018 році НТУ «ХПІ» виграв проект «Цифрова компетенція для
українських учителів та інших громадян», грантхоулдер – Каунаський
університет Вітауса Магнуса, Литва (від НТУ «ХПІ» - проф. Серков О.А.).
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Наукова інфраструктура НТУ “ХПІ”
1. Об'єкти Національного надбання України:
Експериментальна база науково-дослідного інституту “Молнія”;
Експериментальна база Інституту Іоносфери;
Науково-дослідний
комплекс
експериментальних
установок
кафедри
турбінобудування по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в
турбомашинах.
2. Наукові, науково-освітні лабораторії і центри, всього: 69, в тому числі:
Центр комп’ютерних методів проектування «Тензор»;
Центр сучасних технологій у металографії та матеріалознавстві;
ТОВ “Науковий парк НТУ ХПІ”;
Міжгалузевий центр двигунобудування для броньованої техніки;
Центр “Арсенал ідей Україна/простір ідей”
3. Штатні наукові та інженерно-технічні працівники НТУ “ХПІ”:
Штатних працівників – 229, серед яких 14 докторів та 59 кандидатів наук;
3 заслужені діячі науки і техніки України,
9 - лауреати Державних премій України.

4. Кадровий потенціал НТУ “ХПІ”:
40 наукових шкіл;
1478 штатних науково-педагогічних та наукових
співробітників;
197 докторів наук, професорів; 807 кандидатів
наук, доцентів.

СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДНИЦЬКОГО КООРДІНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
У 2018 році було активізоване співробітництво
технічним університетом.

із

Стамбульським

В лютому 2018 року базі нашого університету було створено науковотехнологічний дослідницький координаційний центр (НТДКЦ) для сумісної
роботи над науковими проектами.
Головне завдання центру – розвиток та сприяння комерціалізації конкретних
науково-дослідних проектів та наукових розробок у наступних галузях:
електроніка, машинобудування, космос, авіація, двигуни внутрішнього
згоряння, системи передачі, електронні блоки управління і матеріали,
матеріалознавство.
Фінансування НТДКЦ здійснюється турецькою стороною.

Гуртожитки НТУ «ХПІ»
• В 2018 році в гуртожитках університету проживає 5 173 особи, в т.ч.
студентів - 3 850; учнів ПТУ-32 – 49 , ХКТК – 45; співробітників 171 , інші - 349.
• Іноземних студентів - 709 осіб.
• Проживає студентів із регіонів Донецька, Луганська, Криму - 1689 осіб.
• Вартість проживання в гуртожитках для студентів денної форми
навчання складає 520, 00 грн. (40% від академічної стипендії).
• Отримує субсидію -1587 студентів. Компенсовано коштів за
комунальні послуги – 2 386 787 грн.
• Безкоштовно проживають студенти пільгових категорій: 61 – сироти,
учасник АТО - 1, 2 – інші.

Гуртожитки НТУ «ХПІ»
• Обов'язкові витрати (на уборку території та санітарну обробку,
обслуговування гуртожитків тощо) склали 602 280 грн.
• Незважаючи на складні умови фінансування ремонтно-будівельних робіт
виконано дирекції студмістечка, господарчими службами університету із
залученням студентського активу: ремонт ремонти умивальників(№1,
№5, №11, №14), кухонь (№12, №7, №11),
коридорів та міжетажних
маршів (№2, №7, №5, №9), місць загального користування (№5, №12),
фасадів (№15, №1, №4); установка відеоспостереження (№1, №12), ремонт
електропроводки та інше.

Гуртожитки НТУ «ХПІ»
• У грудні 2018 року був проведений традиційний конкурс студентських
гуртожитків, за результатами якого комісія з представників адміністрації,
профспілки студентів та студентських рад визначила переможців:
• І місце - гуртожиток №12;
• ІІ місце - гуртожиток №7;
• ІІІ місце - гуртожиток №2;
• ІV місце - гуртожиток №9;
• V місце - гуртожиток №14;
• VІ місце - гуртожиток №15;
• VІІ місце - гуртожиток №11;
• VІІІ місце - гуртожиток №5;
• ІХ місце - гуртожиток №1;
• Х місце - гуртожиток №13.
В системі учбового містечка та гуртожитків у 2018 році було здійснено масштабне
зменшення потреби електроенергії на основі встановлення лічильників та інших
новацій, що дозволило зекономити майже 6.7 млн. гривен.

Спортивні досягнення
• На Всеукраїнських змаганнях, Чемпіонатах та Кубках України
студентами нашого університету було завойовано 147 медалей
(з них золотих – 55, срібних – 47, бронзових - 45). На
міжнародних змаганнях спортсмени-політехніки вибороли 32
медалей (з них золотих – 14, срібних – 10, бронзових - 8).

• Серед переможців: Лісна Владислава (СГТ-43) і Ільїнська
•

•
•
•

•
•

Марина (СГТ-46а) - чемпіони IV Європейських студентських
ігор в Португаліі;
Прозорова Анастасія - срібний призер ІІІ літніх юнацьких
Олімпійських ігор, бронзовий призер юніорського Чемпіонату
Європи;
Золотов Євген - чемпіон Європи з підводного орієнтування;
Вакарева Єлизавета - триразовий переможецьюніорського
фіналу Кубку Світу з плавання в ластах;
Немченко Марина - переможець легкоатлетичного марафонуі
Gutenberg Marathon Main на дистанції 21 км.
Долгополова Марія (2.СГТ202п.8) – срібний призер етапу
Кубку Європи з шорт-треку.
Кічерман Олександр - срібна медаль на Чемпіонаті Світу з
шотокан-карате.

В першості ВНЗ м. Харкова з окремих видів спорту нашим
університетом завойовано:
1 місць – 8
(армспорт, бадмінтон, легка атлетика в
приміщенні, теніс, регбі, легкоатлетичний крос, баскетбол,
легка атлетика).
2 місць – 3 (шашки, боротьба греко-римська, спортивний
туризм).
3 місць – 5 (бадмінтон, легка атлетика в приміщенні,
плавання, скелелазіння, боротьба вільна).
Звання майстра спорту отримали 4 студенти, кандидата у
майстри спорту - 8 осіб; нормативи І розряду виконали 19
спортсменів, ІІ розряду – 76, ІІІ розряду - 129.

68-а спартакіада НТУ “ХПІ”
Змагання проходили з 22 видів спорту, взяло участь 1918 осіб
•
•
•

•
•

•
•
•
•

факультет соціально-гуманітарних
технологій
1 місце 49 очок
інститут хімічних технологій і інженерії
2 місце 52 очки
військовий інститут танкових
військ
3 місце 53 очки
інститут енергетики, електроніки і
електромеханіки
4 місце 54 очки
факультет комп'ютерних інформаційних
технологій
5 місце 58 очок
інститут механічної інженерії і транспорту
6 місце 71 очко
факультет комп'ютерних наук
7 місце 102 очки
інститут економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу
8 місце 102 очки
інженерно-фізичний інститут
9 місце 106 очок

ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ
На базі Палацу студентів працює
20 творчих колективів, у тому числі 7 колективів
мають почесне звання “НАРОДНИХ АМАТОРСЬКИХ
КОЛЕКТИВІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ”.
У квітні 2018 року хіт-театр «Мій проект»
рекомендований обласною комісією на присвоєння
звання «Народний аматорський колектив профспілок
України».

ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ
Приймаючи участь у Чемпіонатах світу, Кубку світу, Міжнародних, Всеукраїських конкурсах та фестивалях Вокал-шоу бенд
“Сузір’я», Клуб акробатичного рок-н-ролу «Сенат», циркова
студія «Бенефіс» завоювали: 5-перших місць, 6-других місць,
6-третіх місць.
Ансамбль скрипалів «Експромт» та естрадний оркестр «SM band»
на Всеукраїнських фестивалях отримали «Гран-прі».

Бібліотека
Кількість користувачів за
єдиним обліком — 18 556,
кількість відвідувань
— 391 913,
книговидача
—
994 990 прим.

Проведено:
• Літературних вечорів - 14
• Святкових вечорів
-3
• Виставки - 125
• Екскурсій бібліотекою – 183
Усього масові заходи бібліотеки відвідали 5 714 осіб.

МУЗЕЙ

Протягом року організовано 11 тематичних виставок, які були
присвячені:
•130-річчю Української революції •Пам'яті першого космонавта Л.К. Каденюка
• династії політехників Соболь тощо
•Дню захисника України
•Дню небесної сотні

Відвідало,
музей
понад
4 000 осіб,
14 делегацій

МУЗЕЙ
На базі музею традиційно проводилися зустрічі випускників університету різних поколінь. Так, у 2018 навчальному році відбулися зустрічі випускників
факультетів: автоматики та приладобудування 1968р., 1978р.; електромашинобудівного 1968р, 1978, 2008р.; технології неорганіч-них речовин 1978р., 1988р.;
інженерно-фізичного 1973р., 1988р.; енергомашинобудівного 1996р; машинобудівного 1999р.; комп’ютерно-інформаційних технологій 1998р; технології органічних речовин 2012р; та ін.
На протязі 2018 року плідно працював перший в Україні освітнього Простору
Ідей
Science & Museum у рамках Всеукраїнської програми «Арсенал Ідей
Україна».

Газета “Політехнік”
У 2018 році видано 20 випусків
газети
Головні рубрики:
•Нові освітні технології
•Твоя історія, ХПІ
•Іменні стипендіати
•Переможці олімпіад
•Наука
•У Вченій раді
•Виставки
•Твоя домівка-гуртожиток
•Спорт та інш.
Газета «Політехнік» у 2018 році
стала переможцем V міського
конкурсу-форуму вузівських
газет «Літопис».

Фінансування по НТУ "ХПІ" у 2018 р.
станом на 01.01.19
тис.грн.

Бюджет

Спецкошти

Всього

Коледж

11023,0

3072,5

14095,5

ХПІ

390511,4

138760,4

529271,8

Чернівці

0

2231,2

2231,2

МІПО

0

5340,1

5340,1

"Молнія"

3934

4739,8

8673,8

Всього 2018 р.

405468,4

154144,0

559612,4

2017 р.

373517,6

158687,5

532205,1

Порівняльний аналіз по загальному фонду за 2017 р. та 2018 р.
тис.грн

2017

2018

відхил

Основна діяльність (2201160)

284609,0

307602,4

22993,4

Стипендія (2201190)

54000,3

57272,4

3272,1

20,0

20,0

0,0

25183,2

29550,6

4367,4

ХПІ

21126,8

25616,6

4489,8

Молнія

4056,4

3934,0

-122,4

Комп"ютерно-технологІчний коледж

7479,5

8355,2

875,7

Стипендія коледж (2201190)

2225,6

2667,8

442,2

373517,6

405468,4

31950,8

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного
науково-технічного співробітництва(2201380)
Наука (2201040)
у т.ч.

ПОРІВНЯНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ ПО СПЕЦФОНДУ ЗА 2017 ТА 2018 Р.
КЕК
2017
2018
залишок на 1.01.
11708,2
14434,4
ДОХОД :
117 555,50
125 222,60
РАЗОМ ДОХОД
129 263,70
139 657,00
Поточні витрати
2210+2
Заробітна плата
220
Матеріали
2210
Медикаменти
2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг(крім
комун)
2240
Відрядження
2250
Комунальні послуги
:всього
2270
в т.ч
теплопостачання 2271
водопостачання 2272
електроенергія 2273
газ 2274
Навчання
2282
Інше (валюта)
інші послуги
2800
Капітальні видатки
Обладнання
3110
Капітальний ремонт
3130
ВИТРАТИ

112 312,30

121 091,10

тис.грн.
откл.от 2017 г.
2726,2
7667,1
10 393,30
0
8 778,80

78006,9
3911,4
2,5
813,6

89206,3
3173,3
2,0
833,5

11199,4
-738,1
-0,5
19,9

5208,9
1325,3

4809,7
1337,8

-399,2
12,5

21434,5

21443,4

8,9

12095,4
2758,9
5904,7
675,5
93,2
0,0
1516,0
2140,6
327,8
1812,8

16023,6
1716,2
3152,7
550,9
53,5
83,3
148,3
4804,2
1600,9
3203,3

3928,2
-1042,7
-2752
-124,6
-39,7
83,3
-1367,7
2663,6
1273,1
1390,5

114452,9

125895,3

11442,4

Благоустрій території
СОТ «Політехнік»

ВИКОНАННЯ ПУНКТІВ
КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ
між адміністрацією та первинною
профспілковою організацією студентів
НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
Рішення питань поточної та стратегічної освітянської, наукової, виховної,
фінансової та міжнародної діяльності університету приймаються в результаті
обговорення на засіданнях вченої університету, вчених рад навчально-наукових
інститутів і факультетів, ректорату та конференціях трудового колективу та
вводяться в дію наказами ректора. При цьому :
•Щорічно проходять звіти адміністрації і профкому студентів щодо про
виконання Колективної угодине менше одного разу на рік з прийняттям
відповідної ухвали;
•Голова профкому студентів та студенти входить до складу Вченої ради
Університету, а голови профбюро студентів факультетів та інститутів – до
складу відповідних вчених рад як члени ради;
•Профком студентів має право представляти і захищати трудові та соціальноекономічні інтереси членів профспілки – студентів Університету.
•У період між конференціями інтереси студентів Університету представляє
профком студентів.

2. Навчально-виховна робота
• Принципова політика адміністрації університету - залучення
до наукової праці талановитих студентів та
надання
можливості досвідченим та висококваліфікованим викладачам
продовжувати роботу на умовах термінового трудового
договору (контракту).

3. Нормування та оплата праці
Адміністрація забезпечує:
•

Можливість працювати за індивідуальним графіком;

•
Надавати додаткову відпустку специфічним категоріям
(жінки, які мають дітей; працюючі в шкідливих умовах).
•

Порядок надання матеріальної допомоги;

•
Пільги по оплаті навчання дітей співробітників на
підготовчих курсах тощо.
Всі співробітники своєчасно і в
повному
обсязі
отримали
відпустки
та
гроші
на
оздоровлення.
За цей час по максимальній
шкалі виплачувалися надбавки за
наукові ступені та звання.

4.

ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Адміністрація забезпечує:
• в кошторисі передбачені необхідні ресурси для підвищення кваліфікації
співробітників університету;
• створення умов для працівників Університету і студентів для підвищення
рівня підготовки з іноземних мов з метою одержання відповідних міжнародних
сертифікатів.

• стажування на підприємствах, інших вищих навчальних закладах, наукових
установах та організаціях;
• за успішний захист дисертаційних робіт преміювати в розмірі 4000 грн. за
докторську та 1000 грн. за кандидатську дисертації ;

• за публікацію статті у видання науково-метричних баз Skopus або Web of
Science преміювати у розмірі 2 500 грн.;
• матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, як
керівників підготовкою студентів, що стали переможцями всеукраїнських та
міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

5. Нормування та охорона праці
Адміністрація Університету щорічно виділяє кошти на
проведення профілактичних заходів з охорони праці в обсязі
не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до
положень ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

На покращення умов праці в кошторисі було передбачено
450 тис. грн. - витрачено 744 тис. грн.
З 12 запланованих заходів у 2018 р. щодо охорони праці
виконано 9 пунктів, інші частково у зв’язку з затриманням
фінансування казначейством.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Адміністрація університету забезпечувала
виконання наступних дій:
❖можливість працювати за гнучким графіком з відпрацюванням норми
тривалості робочого часу;
❖ 50 %-ву оплату навчання дітей співробітників університету на
підготовчих курсах університету;
❖надання працюючим жінкам, що мають двох і більше дітей у віці до 15
років або дитину-інваліда або які усиновили дитину, одиноким матерям,
батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалового перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла
дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і не робочих
днів.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
Використання можливостей спортивного комплексу
«Політехнік» для оздоровлення співробітників та членів
їх семей:
• робота спортивних секцій при льготній оплаті,
• проведення спортивно-масових заходів;
• проведення оздоровлення і відпочинок співробітників
та членів їх сімей на спортивно-оздоровчій базі
«Політехнік».

Дякую за увагу !

