
 ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

№ 
Адреса 

приміщення 

Повне 

найменування 

власника 

майна 

Площа, кв. 

метрів 

Найменування та реквізити 

документа про право 

власності або оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право 

користування (договір 

оренди) 

загальна 

призначена для 

використання 

під час 

навчання за 

спеціальністю, 

що 

ліцензується 

призначена 

для вико- 

ристання за 

іншими 

спеціаль-

ностями 

відповідно 

до 

отриманої 

ліцензії 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
м. Харків, пр. 

Науки, 9-А 

Держава, 

МОН України 
10202,5   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 88 

від 11.03.2002 р. 

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

2. 
м. Харків, пр. 

Науки, 9-А 

Держава, 

МОН України 
1881,7   

Інформаційна довідка з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно № 60252721  

від 31.05.2016 р. 

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 



3. 
м. Харків, пров. 

Інженерний, 1  

Держава, 

МОН України 
3681,0   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 2921 

від 19.12.2001 р. 

Наказ МОН України  

№ 1371 від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

4. 
м. Харків, пров. 

Інженерний, 1-А  

Держава, 

МОН України 
6213,7   

Свідоцтво про право власності, 

б/н, від 30.06.2011 р. Витяг про 

державну реєстрацію прав 

№30585651 від 12.07.2011 р. 

Наказ МОН України № 1371  

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

5. 
м. Харків, пров. 

Інженерний, 1/3  

Держава, 

МОН України 
3988,9   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 4213  

від 20.12.2001 р. 

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

6. 
м. Харків, пров. 

Інженерний, 3 

Держава, 

МОН України 
2471,2   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 4184 

від 19.12.2001 р. 

Наказ МОН України  

№ 1371 від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

7. 
м. Харків, вул. 

Мирна, 13 

Держава, 

МОН України 
1142,7   

Витяг про державну 

реєстрацію права власності 

на нерухоме майно № 201126 

від 21.03.2003 р. 

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 



8. 

м. Харків, вул. 

Полтавський 

шлях, 1 

Держава, 

МОН України 
4924,2   

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, б/н, зареєстроване 

13.01.2004 р.  Витяг про 

державну реєстрацію прав 

№2668912 від 27.01.2004 р.   

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

9. 
м. Харків, просп. 

Ювілейний, 52 

Держава, 

МОН України 
7714,3   

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, б/н, від 13.01.2004 р.  

Витяг про державну 

реєстрацію прав №2669322 

від 27.01.2004 р.   Наказ 

МОН України № 1371 від 

15.11.16 р. 

_ _ _ 

10. 
м. Харків, вул. 

Луї Пастера, 177 

Держава, 

МОН України 
5806,1   

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, б/н, від 03.12.2007 р.  

Витяг про державну 

реєстрацію прав №16982700 

від 10.12.2007 р.   Наказ 

МОН України № 1371 від 

15.11.16 р. 

_ _ _ 

11. 

м. Харків, вул. 

Целіноградська, 

30 

Держава, 

МОН України 
3996,0   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 2914   

від 18.12.2001 р.                                       

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 



12. 

м. Харків, вул. 

Целіноградська, 

40 

Держава, 

МОН України 
6075,0   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 2915  

від 12.12.2001 р.                                       

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

13. 
м. Харків, пров. 

Інженерний, 4 

Держава, 

МОН України 
5829,9   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 87   

від 18.12.2001 р.                                       

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

14. 

м. Харків, вул. 

Клочківська, 216 

А 

Держава, 

МОН України 
6541,1   

Реєстраційне посвідчення на 

об'єкт нерухомого майна, 

б\н, зареєстроване за № 2919   

від 18.12.2001 р.                                       

Наказ МОН України № 1371 

від 15.11.16 р. 

_ _ _ 

15. 

м. Харків, вул. 

Академіка 

Філіппова, 42 

Держава, 

МОН України 
4851,7   

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, б/н, від 20.04.2007 р.  

Витяг про державну 

реєстрацію прав №14320887 

від 20.04.2007 р.   Наказ 

МОН України № 1371 від 

15.11.16 р. 

_ _ _ 

16 
м. Бахмут, вул. 

Ковальська, 121 

Управління 

культури 

Бахмутської 

міської ради 

 

87,35   

Договір № 417-45/18 оренди 

майна комунальної власності 

територіальної громади м. 

Бахмута 

від 10.09.2018 р. 

01 

липня 

2018 р. – 

31 

травня 

2021 р. 

  



17 

м. Кропивницький, 

вул. Велика 

Перспективна, 55 

ДПС по 

Кіровоградсь-

кій області 

285,0   

Договір оренди 

індивідуально визначеного 

майна, що належить до 

державної власності №585/ 

Юр від 18.10.2012 р. 

03 

жовтня 

2012 р. – 

03 

жовтня 

2022 р. 

 

Посвідчено 

приватним 

нотаріусом 

Кіровоград-

ського 

міського 

нотаріально-

го округу  

Н.М. 

Тюртюбе-

ком та 

зареєстро-

вано в 

реєстрі за 

№1092 від 

03.10.2012 

18 
м. Охтирка, вул. 

Армійська, 1 

ТОВ 

«Торговий дім 

«Енергосервіс» 

48,2   

Договір № 1/80-45 оренди 

нежитлового приміщення від 

15.02.2019 р. 

01 січня 

2019 р. – 

31 

грудня 

2019 р. 

  

 

 

 



 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 

 

№ 

з/п 
Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних 
орендова-

них  

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, 

усього у тому числі: 
13250,17 12829,62 420,55 - 

 приміщення для занять 

студентів (слухачів, учнів 

тощо) усього (аудиторні 

приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

9646,53 9225,98 420,55 - 

 комп’ютерні лабораторії 1500,74 1500,74 - - 

 спортивні приміщення 

(зали) 
2102,9 2102,9 

- - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних 

(педагогічних) працівників 

2574,04 2574,04 

- - 

3. Службові приміщення 28750,7 28750,7 - - 

4. Бібліотека, у т. ч. читальні 

зали 
1985,47 1985,47 

- - 

5. Гуртожитки 40814,1 40723,6 - 90,5 

6. Їдальні, буфети 1203,4 1203,4 - - 

7. Профілакторії, бази 

відпочинку 
- - 

- - 

8. Медичні пункти 73,5 73,5 - - 

9.  Інше 8941,83 8606,93 - 334,9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про соціальну інфраструктуру 

 

№ 

з/п 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 

(показника, нормативу) 
Кількість 

Площа 

(кв.м) 

1. Гуртожитки для студентів 7 40814,1 

2. Житлова площа, яка припадає на одного студента у 

гуртожитку 
2218 місць 8,5 

3. Їдальні та буфети 10 1203,4 

4. Кількість студентів, що припадає на одне посадкове 

місце в їдальнях і буфетах (осіб) 
4,78 2,3 

5. Актові зали 1 317,8 

6. Спортивні зали (приміщення)  7 2102,9 

7. Плавальні басейни - - 

8. Наявність інших спортивних споруд: 

- стадіонів 

- спортивних майданчиків 

- кортів 

- тощо 

 

- 

4 

- 

- 

 

- 

2740 

- 

- 

9. Наявність студентського палацу (клубу) - - 

10. Інше - - 

 

  



Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 

стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують 

спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених 

обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими 

ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 

 

Використання інформаційних ресурсів. Основна інформація про 

діяльність Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця розміщена на офіційному веб-сайті закладу освіти 

http://www.hneu.edu.ua/: структура, ліцензія та сертифікати про акредитацію, 

освітня /освітньо-наукова/ діяльність, зразки документів про освіту,умови 

для доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення 

до приміщень,інформація про навчальні та наукові структурні підрозділи та 

їх склад, освітні програми, видавнича діяльність, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна інформація. Також, на офіційному 

веб-сайті університету розміщена основна діяльність англійською, 

французькою, німецькою, російською мовами, що включає інформацію про 

структуру, ліцензію та сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові 

програми, зразки документів про освіту, правила прийому іноземців та осіб 

без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без 

громадянства, контактну інформацію. 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює сучасна науково-технічна бібліотека, 

основні завдання якої полягають у накопиченні, створенні, збереженні та 

організації власних і світових інформаційних ресурсів, що відповідають 

вимогам навчального процесу й науково-дослідної роботи в університеті; 

забезпеченні інформаційних потреб студентів, викладачів і співробітників 

відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і 

комфортності, що дозволяє займатись науковими дослідженнями та 

розробкою методичних. 

Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком складає понад 

10 500, загальний книжковий фонд складає 851 475 примірників. 

У бібліотеці працює універсальний читальний зал, що має у своєму 

розпорядженні всі наявні документи з фонду бібліотеки, для обслуговування 

всіх категорій читачів – від студентів до викладачів. У цьому ж залі 

розташована філія Регіональної депозитарної бібліотеки Світового банку 

реконструкції й розвитку. 

Читальний зал періодичних видань бібліотеки дозволяє читачам 

ознайомитися зі статтями з журналів і газет з різної тематики у відповідності 

до задач, що постають перед студентами в рамках навчального процесу. Тут 

можливо за допомогою автоматизованих робочих місць здійснювати роботу з 

каталогами для пошуку необхідних періодичних видань. Довідково-

пошуковий апарат бібліотеки включає традиційні варіанти каталогів на 

карткових носіях – систематичний і алфавітний, а також електронний 

каталог.  



У всіх читальних залах бібліотеки відкрито доступ читачам до 

Інтернету. На основі пошукової системи використовується можливість 

електронного замовлення документів з будь-якого комп’ютера локальної 

мережі університету, також користувачі мають можливість перегляду своєї 

картки в електронному вигляді. 

Читальний зал періодичних видань бібліотеки дозволяє читачам 

ознайомитися зі статтями з журналів і газет з різної тематики у відповідності 

до задач, що постають перед студентами в рамках навчального процесу. Тут 

можливо за допомогою автоматизованих робочих місць здійснювати роботу з 

каталогами для пошуку необхідних періодичних видань. Довідково-

пошуковий апарат бібліотеки включає традиційні варіанти каталогів на 

карткових носіях – систематичний і алфавітний, а також електронний 

каталог. 

У бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення 

"Ліга-Закон". Оновлення системи проводиться щодня через Інтернет. На 

сьогоднішній день систему "Ліга-Закон" установлено в усіх читальних залах 

бібліотеки. Читачі мають доступ до нормативно-правової, економічної, 

консультаційної, довідкової інформації, яку при необхідності можна 

скопіювати. 

З вересня 2008 р. ведеться робота зі створення бази повнотекстових 

документів. Електронна бібліотека включає електронні аналоги друкованих 

видань, а саме: монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми 

тощо, виданих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Використання Інтернету дає можливість пропагувати і рекламувати 

власні ресурси, основними з яких є електронний каталог та електронний 

науковий архів (інституційний репозитарій), які представлені на сайті 

бібліотеки. 

Доступ до електронних ресурсів бібліотеки надається як зовнішнім 

користувачам через web-сайт, так і користувачам локальної мережі через 

портал університету.  

У читальних залах бібліотеки користувачі мають змогу скористатись 

вільним доступом до мережі Інтернет на базі технології Wi-Fi.  

Із 2012 року працює інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(електронний архів відкритого доступу http://www.repository.hneu.edu.ua/), 

основне призначення якого – накопичення, збереження, розповсюдження та 

забезпечення постійного й надійного доступу до наукових досліджень 

професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів університету, 

а також навчально-методичних видань. 

На сьогодні у репозитарії для користувачів представлено більше 20 000 

найменувань статей, авторефератів дисертацій, монографій, патентів, 

наукових робіт студентів тощо. Електронний масив документів у науковому 

архіві постійно зростає. З 2012 року репозитарій налічує більше 460 000 

звернень-переглядів із різних країн світу – Франції, Польщі, Китаю, США та 

ін. 

Бібліотека бере участь у корпоративних проектах “Єдина картка 

читача” та “Зведений каталог бібліотек Харкова”, що дає можливість 



скористатися інформацією про наявність видань у бібліотеках закладів вищої 

освіти Харкова, які приєдналися до цих проектів. А за єдиною карткою 

читача можна скористатися необхідною літературою у читальних залах 

інших закладів вищої освіти Харкова. 

На базі бібліотеки в університеті відкрито доступ до наукометричних 

баз даних Scopus та Web of Science.  

На базі наукової бібліотеки успішно працюють 11 міжнародних 

центрів: 

– Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на 

базі ХНЕУ ім. С.  Кузнеця для надання громадськості інформації про Групу 

Світового банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також 

широкий спектр досліджень з різноманітних проблем розвитку. Центр 

інноваційних знань діє у відповідності до політики Світового банку щодо 

розкриття інформації про свою діяльність та відкритого доступу до 

документів. Послуги Центру інноваційних знань Світового банку в Україні 

безкоштовні. Відвідувачі мають змогу користуватися електронними 

ресурсами Групи Світового банку та мають доступ до публікацій Банку та 

інших матеріалів з питань розвитку. 

– Інформаційний центр Європейського союзу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

було створено у 2009 році. На базі Центру проводяться чисельні міжнародні 

заходи: конференції, відео конференції, зустрічі, круглі столи тощо. Центром 

проводяться інтелектуальні ігри в ЗВО та школах Харківщини з метою 

популяризації  історії, економіки, політики, культури та освіти  

Європейського Союзу. Учасники ігор отримують призи від Представництва 

Європейського союзу в Україні . 

– Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів 

– (АЄПР) було відкрито в ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2013 році і на цей час 

ведеться активна співпраця з організаціями – членами асоціації. Проведено 

більше 50 заходів в Україні та безпосередньо в Харкові з питань 

транскордонного співробітництва.  

– Центр Університетської успішності (ЦУУ) являє собою простір для 

освіти і вивчення французької мови для франкомовних студентів і 

викладачів. Центр був створений за фінансової підтримки з боку 

Університетської Агенції Франкофонії (AUF) і оснащений усім необхідним 

обладнанням: комп'ютери з доступом в Інтернет, інтерактивна дошка, 

система відеоконференції, відеопроектор, книги та підручники французькою 

мовою. Центр активно функціоную в режимі оn-line, підтримуючи зв'язок з 

32 аналогічними Центрами, що розташовані в країнах ЕС, постійно 

проводяться зустрічі, конференції, лекції тощо. 

– Start-up Центр був відкритий в рамках проекту Tempus SUCSID з 

метою створення середовища, що стимулює розвиток бізнесу. Діяльність 

стартап-центрів спрямована на стимулювання креативності та інновацій, на 

підтримку студентів на шляху перетворення власної бізнес-ідеї в 

життєздатний бізнес-проект і далі в стабільне та успішне підприємство. 

– Австрійський центр, який відкритий у 2006 році і функціонує в межах 

співпраці і підтримки Посольства Австрії в Україні на базі ХНЕУ 



ім. С. Кузнеця. На сьогодні він надає викладачам та студентам університету 

такі можливості: отримувати інформацію стосовно актуальних європейських 

стипендій, грантів та міжнародних вакансій; брати участь у семінарах та 

тренінгах спільно з австрійськими науковими та культурними діячами, 

пройти тестування в Центрі тестування міста Харкова та отримати німецький 

мовний сертифікат; підвищити кваліфікацію зі знання та викладання 

німецької мови з отриманням відповідного сертифіката. 

– Французький клуб, відкритий 26 жовтня 2016 року. На базі 

Французького клубу проводяться зустрічі, круглі столи, обговорення подій, 

пов’язаних із французькою літературою, культурою, історією. 

– Україно-Марокканський центр, відкритий 23 лютого 2018 року. 

Метою центру є ознайомлення української громадськості з історією, 

культурою і традиціями Королівства Марокко. Також Україно-

Марокканський Центр надаватиме підтримку студентам, які приїхали на 

навчання до університетів Харкова. 

– Центр українсько-польських академічних обмінів, відкритий 12 

жовтня 2018 року. Метою центру є поширення польського досвіду в сфері 

економічної освіти та науки. Основними завданнями центру є: гармонізація 

взаємодії з університетами Польщі, розробка єдиних стандартів підготовки 

спільних програм, сприяння розвитку зв’язків між підприємницькими 

структурами України і Польщі. У центрі проводяться виставки польських 

видань, презентації програм навчання та стажувань, працюють курси 

польської мови.  

– Центр вивчення арабської мови, відкритий 13 грудня 2018 року. 

Метою центру є поєднання традицій різних культур; можливість вивчення 

культури та традицій країн Сходу, безкоштовні лекції з культури, зустрічі з 

носіями мови; проведення різних заходів, що поглиблюють знання іноземних 

мов: відкриті уроки, майстер класи, екскурсії, розмовний клуб. 

– Центр україно-болгарського співробітництва і партнерства,  

відкритий 05 лютого 2019 року. Метою центрує розвиток міжнародного 

співробітництва з закладами вищої освіти, державними установами, 

громадськими організаціями і комерційними підприємствами Республіки 

Болгарія в сфері освіти, науково-дослідницької діяльності, культури і 

туризму.  

Відвідувачі центрів отримують всі необхідні інформаційно-

консультативні послуги стосовно політики та досліджень відповідних 

організацій, мають вільний доступ до матеріалів, можуть користуватися 

електронним каталогом, електронними виданнями та статистичними даними 

стосовно різних галузей і напрямів діяльності. Інформаційний фонд центрів 

регулярно поповнюється.  

Серед безлічі питань удосконалювання системи вищої освіти країни 

особливе місце займають питання оптимізації її якісної структури. Це 

можливо за умов використання нових технологій в освіті. Насамперед, це 

мультимедійні технології, інтернет-технології, технології дистанційного 

навчання. 



Дистанційне навчання – один з видів освітніх послуг, що бурхливо 

розвивається в усьому світі. Завдяки розвитку Інтернету й сучасних методів 

спілкування й обміну даними, стає можливим створювати й застосовувати в 

навчанні нові способи надання інформації, такі як електронні конспекти, 

уроки, тести, глосарії, анкети, віртуальні лабораторні роботи тощо. Одним з 

варіантів використання таких методів і технологій є пакет Moodle, що 

представляє собою систему управління вмістом сайту, спеціально розроблену 

для створення якісних online-курсів викладачами. 

Сайт дистанційного навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця створено на базі 

системи Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment). 

Система Moodle є пакетом програмного забезпечення для створення курсів 

дистанційного навчання і web-сайтів (безкоштовним (з відкритим кодом) та 

найпоширенішим в світі та в Україні).  

Адреса сервера, на якому встановлено сайт дистанційного навчання – 

https://pns.hneu.edu.ua/. Сайт доступний як із мережі Інтернет, так і з 

локальної мережі університету. 

Використання навчального обладнання лабораторій, майстерень. 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця у навчальному процесі використовуються 

шість навчальних корпусів, фізкультурно-оздоровчий комплекс, бібліотечний 

корпус. Загальна площа приміщень становить 75320 м
2
, з яких навчальна – 

13250,17 м
2
. Таким чином, питома навчальна площа складає 2,7 м

2
 на одного 

здобувача вищої освіти (ліцензованого обсягу дійсних ліцензій з 

урахуванням навчання за трьома змінами), що відповідає нормі.  

Цей показник розраховано станом на 07.10.2019 р. (Відомості про 

право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на сайті 

Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/2019/10/10/kharknatsekonunivkuznetsya13.pdf розміщені станом на 

03.10.2019) таким чином: 

 

Забезпеченість = 

(Навчальні приміщення ÷ Кількість здобувачів вищої 

освіти (ліцензований обсяг дійсних ліцензій)) *  

* Кількість змін (3 зміни) 

 

Ліцензований обсяг ХНЕУ ім. С Кузнеця, складає  15 062 осіб: 

бакалаврів  2 655 * 4 роки + 300 = 10 920, 

спеціалістів 7 * 2 роки = 14, 

магістрів 1 887 * 2 роки + 50 = 3824,  

аспірантів 32 * 4 роки + 176 = 304. 

Навчальні приміщення = 13 250,17 м
2
 (за даними ЄДЕБО). 

Забезпеченість = (13 250,17÷ 15 062) * 3 зміни = 2,64 м
2
. 

Згідно наказу ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 15.04.2019 р. № 88 “Про 

організацію навчального процесу в університеті на 2019-2020 навч. рік” з 

метою оптимального планування навчального процесу та раціональному 

використанні аудиторного фонду організовано навчання в 3 зміни. 1 зміна 

для студентів денної форми навчання факультетів менеджменту і 

маркетингу, економіки і права, міжнародних економічних відносин, 



підготовки іноземних громадян; підготовки іноземних громадян; 2 зміна  для 

студентів денної форми навчання факультетів консалтингу і міжнародного 

бізнесу, фінансового,економічної інформатики, підготовки іноземних 

громадян; 3 зміна – для студентів заочної форми навчання усіх факультетів. 

Підготовка здобувачів здійснюється відповідно до нормативно-

правових актів у сфері вищої освіти, у тому числі Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. Навчально-методичне забезпечення 

передбачає наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська мова як 

іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах 

вищої, післядиипмломної, фахової, перед вищої, професійної (професійно-

технічної) освіти незалежно від мови навчання. 

Запити навчального процесу в автоматизованому обслуговуванні 

забезпечує інформаційно-керуюча система університету (підсистеми 

"Поточний контроль", "Сесія", "Бібліотека", "Навчальний відділ", "Кадри" 

тощо). 

Приміщення корпусів мають централізоване водопостачання, 

каналізацію, центральне опалення. Системи знаходяться у належному стані. 

Санітарно-технічний стан приміщень університету відповідає вимогам 

пожежного та санітарного нагляду. 

В цілому експлуатація та утримання будівель, споруд, приміщень 

університету здійснюються відповідно до державних стандартів, системи 

безпеки праці, правил і норм техніки безпеки і протипожежної безпеки. 

Провадження освітнього процесу забезпечено комп’ютерною технікою 

із відповідним програмним забезпеченням. 

Парк комп’ютерної техніки, яка забезпечує виконання освітніх програм 

у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, складає 578 одиниць, що розташовані у дисплейних 

класах і на 100 % укомплектований сучасними машинами. З метою 

ефективного використання часу, що виділений навчальним планом на 

самостійну роботу здобувачів вищої освіти, розроблені електронні 

навчально-методичні матеріали з дисциплін, що передбачені навчальним 

планом. Ці матеріали розміщені на сайті “Персональних навчальних систем 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця” (електронна адреса: https://pns.hneu.edu.ua/) 

диференційовано за кафедрами і навчальними дисциплінами. Кожен 

здобувач вищої освіти може зареєструватися і отримати завдання від 

викладача, консультацію тощо. 

На території університету працює мережа Wi-Fi з вільним доступом до 

мережі Інтернет. Мережа налічує 108 точок доступу, розташованих у всіх 

приміщеннях університету. Максимальна кількість одночасно підключених 

клієнтів у робочі дні сягає 1900. Варто зазначити, що для викладання 

навчальних дисциплін, де нормативно передбачений обов’язковий доступ до 

робочого місця ПЕОМ, надаються інші ресурси ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

для забезпечення підготовки до інших дисциплін навчального плану, 

зокрема, мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять, 

аудиторії, комп’ютерні лабораторії для виконання практичних завдань тощо. 

 



Розрахунок забезпечення комп’ютерною технікою виконання 

навчальних планів 

 

Показник 

Значення показника за 

семестрами навчального року 

1 семестр 2 семестр 

Кількість навчальних тижнів 16 17 

Кількість академічних годин 

використання комп’ютерної техніки в 

день (з урахуванням 2 змін) 

18 18 

Кількість робочих днів на тиждень 6 6 

Кількість обчислювальних центрів 32 32 

Розрахункова максимальна кількість 

годин завантаження техніки 
55 296 58 752 

Фактична кількість годин завантаження 

техніки за навчальними планами (станом 

на 01.09.2019 р.) 

15 042 11 784 

% використання комп’ютерної техніки 27,2 20,0 

Резерв використання комп’ютерної 

техніки, % 

72,8 80,0 

Резерв використання комп’ютерної 

техніки, годин 

40 254 46 968 

 

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: 

мультимедійні проектори, ПЕОМ, спеціальні екрани та інше.  

В університеті наявні 70 комплектів мультимедійного обладнання, які 

функціонують у 146 наявних аудиторіях.  

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання складає 40% при нормативному показнику мінімального 

відсотка – 30%. 

 

Використання спортивних залів, майданчиків. 

 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця перебуває в центрі спортивних подій. Щорічно 

проводяться та стали традиційними масові спортивні заходи: серед факультетів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводиться спартакіада з 10 видів спорту, Кубок Ректора з 

міні-футболу, боротьби дзюдо, особиста першість серед студентів ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця з боротьби самбо та особиста першість університету з настільного 

тенісу серед студентів і викладачів. Також спортивну честь ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

на змаганнях різного рівня, в т. ч. міжнародного, захищали збірні команди та 

представники університету з 22 видів спорту. 

Університет має потужну спортивну базу, 4 спортивні майданчики 

площею 2740 кв. м, 7 спортивних залів (приміщень) площею 2102,9 кв. м, а саме:  

у спортивному залі № 1 лекційного корпусу (площа 350 м
2
) 

проводяться заняття з аеробіки, одноборств; 



у спортивному залі № 2 головного корпусу (площа 264 м
2
) проводяться 

заняття з настільного тенісу та бадмінтону; 

у спортивно-оздоровчому комплексі по вул. Мирній, 13 (спортивний 

зал № 3), проводяться в ігровому залі (площа 755 м
2
) заняття з футболу, 

баскетболу, волейболу, гандболу, боксу; 

заняття з пауерліфтингу, гирьового спорту, атлетизму  проводяться в 

тренажерному залі (площа 79 м
2
); 

 у спортивному залі № 4 (гуртожиток № 5), який включає 2 спортивних 

зали площею 402 м
2
, проводяться заняття з фізичної реабілітації; 

у двох гуртожитках існують тренажерні зали, а в п’яти – спортивні 

кімнати з настільного тенісу, для яких придбані сучасні тенісні столи та 

інвентар для занять з настільного тенісу; у шахово-шашковому клубі 

“ІНЖЕК-ТУРА” (L-21) проводяться навчальні заняття та змагання з шахів та 

шашок (загальна площа – 252,9). 

 

Можливості для маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю) 

 

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця створено сприятливі умови для життєдіяльності 

маломобільних груп населення, надається соціальний захист та враховані і 

витримані умови для проживання у студентських гуртожитках: 

1. Всі навчальні корпуси обладнано засобами бар’єрного доступу, а 

саме: встановлені пандуси, налагоджена безперебійна робота ліфтів, 

розміщені інформаційні вказівники. 

2. Майже всі маломобільні гупи населення мешкають у гуртожитку №5 

«П`ятірочка», який розташований на відстані 20-25 метрів від навчальних 

корпусів  університету. 

3. Гуртожиток №5 «П`ятірочка» обладнано засобами бар’єрного 

доступу, а саме: встановлені пандуси, налагоджена безперебійна робота 

ліфтів, розміщені інформаційні вказівники. 

Університет спільно з профспілковою організацією студентів надає 

першочергову допомогу студентам з з числа маломобільних груп під час 

вирішення побутових питань. 

До Міжнародного дня інвалідів, який щорічно проходить 03 грудня 

проводяться спільні «круглі столи», де уточнюються сумісні пропозиції щодо 

покращення побутових умов для осіб з маломобільних груп населення; 

студенти отримують матеріальну допомогу та підтримку. 

Громадськими організаціями ведеться постійний контроль щодо якості 

умов навчання та проживання студентів з маломобільних груп населення у 

гуртожитках університету. 

 

Інформація про наявність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця облаштованих 

гуртожитків, придатних для проживання іноземців і осіб без 

громадянства. 

 

В університеті функціонує сім гуртожитків: гуртожиток № 1 «Геліос», 

гуртожиток № 2 «Полюс», гуртожиток № 3 «ІТ», гуртожиток № 4 



«Міжнародний», гуртожиток № 5 «П’ятірочка», гуртожиток № 6 «Сінергія», 

гуртожиток № 7 «Академічний». Загальна площа становить 40814,1 м
2
. 

Житлова площа на одного мешканця складає в середньому 8,5 м
2
, що 

відповідає нормативним вимогам. 

Іноземці та особи без громадянства, які навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

обов’язково забезпечуються гуртожитками, у яких є гаряче та холодне 

водопостачання, кімнати для занять та спортивні зали з необхідним інвентарем, 

кухні, душові кімнати, пральні з пральними машинками, сушарки одягу, 

прасувальні, камери схову, ізолятори, є доступ до всесвітньої мережі Інтернет. 

Відповідно до нормативних вимог ХНЕУ ім. С. Кузнеця особливу 

увагу приділяє створенню належних умов для комфортного мешкання 

іноземних громадян. Приміщення гуртожитків відремонтовано, житлові 

кімнати обладнано металопластиковими вікнами, меблями (ліжка, шафи, 

стільці, тумбочки, полиці, дзеркала), на кухнях встановлено газові плити 

(електроплити), сантехнічне обладнання, кожен студент при необхідності 

забезпечується м’яким інвентарем (постільна білизна, матрац, подушка, 

покривало). Студентам надається можливість як спільного, так і окремого 

проживання в кімнатах за бажанням.  

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця вжито спеціальних заходів щодо безпеки 

перебування іноземних громадян в гуртожитках: встановлено систему 

відеоспостереження, пожежну систему та оповіщення, працює служба 

охорони, завдяки чому іноземні студенти відчувають себе там зручно, 

комфортно і безпечно. Студентськими радами гуртожитків з метою охорони 

громадського порядку здійснюються чергування та систематично 

проводяться рейди з перевірки санітарного стану та дотримання «Положення 

про студентські гуртожитки ХНЕУ ім. Семена Кузнеця». 

Співробітники та викладачі систематично відвідують гуртожитки, 

здійснюють контроль умов проживання та побуту іноземців у гуртожитках 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, проводять профілактичні заходи та бесіди з 

іноземцями, що мешкають в гуртожитках, щодо дотримання ними 

законодавства України та з метою профілактики правопорушень. 

Питаннями поселення та проживанням займається деканат підготовки 

іноземних громадян спільно зі «Студмістечком» за погодженням з органами 

студентського самоврядування. 

 

Використання інших об’єктів соціальної інфраструктури 

 

Соціальні потреби здобувачів вищої освіти і викладачів забезпечується 

наявністю соціальної інфраструктури ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Обладнана 

сучасною апаратурою актова зала дозволяє проводити міжнародні 

конференції, студентські конкурси, свята, урочисті заходи; фізкультурно-

оздоровчий комплекс, спортивні зали, спортивні майданчики надають 

можливість студентам і викладачам університету активно займатися 

різноманітними видами спорту. 

В університеті функціонує сім гуртожитків: гуртожиток № 1 “Геліос”, 

гуртожиток № 2 “Полюс”, гуртожиток № 3 “ІТ”, гуртожиток № 4 



“Міжнародний”, гуртожиток № 5 “П’ятірочка”, гуртожиток № 6 “Сінергія”, 

гуртожиток № 7 “Академічний”. Загальна площа становить 40814,1 м
2
. 

Житлова площа на одного мешканця складає в середньому 8,5 м
2
, що 

відповідає нормативним вимогам. 

Пункт охорони здоров’я ХНЕУ ім. С. Кузнеця, розміщений у 

гуртожитку № 5, є підрозділом Харківської міської студентської лікарні. 

З 2017 року студенти мають можливість записатися на прийом до 

лікарів Харківської міської студентської лікарні через 

сайт http://studhosp.city.kharkov.ua 

Також медичний пункт знаходиться в фізкультурно-оздоровчому 

комплексі. 

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця функціонують їдальні та буфети загальною 

площею 1203,4 м
2
, кількість студентів на одне посадкове місце – 4,78 осіб. 

Таким чином, Університет повністю забезпечений навчальними 

аудиторіями, спеціалізованими лабораторіями, обладнанням та 

устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів підготовки 

фахівців. Наявна матеріально-технічна база університету та рівень її 

оснащення відповідають існуючим нормам. 
 

http://studhosp.city.kharkov.ua/

