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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
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ХІБІ – ХДТУБА – ХНУБА
Шановні колеги! Дорогі друзі!

ЧЕРЕДНІК
ДИМИТРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ректор Харківського національного університету
будівництва та архітектури, кандидат технічних
наук, професор, дійсний член Академії
будівництва України

Х

Час минає невпинно, і ось нашому університету вже 90 років!
Завдяки здобуткам наших науково-педагогічних працівників і науковців, а також спадщині десятків тисяч висококваліфікованих випускників – архітекторів, інженерів,
екологів, економістів, фінансистів та інших фахівців – Харківський національний університет будівництва та архітектури по праву вважається одним із потужних вишів України.
Розпочинаючи відлік столітнього рубежу, ми формуємо
університет ХХІ століття та продовжуємо славні традиції,
закладені попередніми поколіннями, готові надавати фахову підготовку та путівку в професійне життя всім, хто має
намір поєднати свою долю із завжди актуальними та необхідними спеціальностями на вітчизняному та світовому
ринках праці.
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ALMA MATER
За 90 років існування Харківський національний університет будівництва та архітектури підготував понад 65 тисяч висококваліфікованих
фахівців для України та зарубіжжя.
Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за
ліцензованими та акредитованими спеціальностями на бюджетній та
контрактній основі: на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти –
з 17 спеціальностей; на другому (магістерському) рівні – з 11 спеціальностей; на третьому (освітньо-науковому) рівні – з 5 спеціальностей.
Форми здобуття освіти – денна та заочна.
До структури університету входять п’ять факультетів, центр заочного навчання та підвищення кваліфікації, центр довузівської підготовки,
центр по роботі з іноземними учнями, інформаційно-іміджевий центр,
34 кафедри, з яких 22 є випусковими, відділи, бібліотека, електронний
читальний зал, обчислювальний центр, музейно-виставковий комплекс,
2 гуртожитки, їдальні та кав’ярні, студентський клуб, спортивні зали.
Науково-педагогічний колектив університету, який формує якісний
та інтелектуальний потенціал майбутніх фахівців, становить понад 450
осіб. Серед них – 56 докторів наук, професорів, 310 кандидатів наук,
доцентів, 20 викладачів університету є академіками і членами-кореспондентами різних галузевих академій, 15 викладачів мають почесні
звання («Заслужений будівельник», «Заслужений архітектор», «Заслужений працівник вищої школи», «Заслужений діяч науки і техніки» тощо).
Діяльність відомих наукових шкіл
університету спрямована на розробку нових технологій у будівництві,
нових ефективних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, обладнання, на вирішення наукових проблем у галузі архітектурного
проектування, дизайну архітектурного середовища, реконструкції та
реставрації архітектурних об’єктів, енерго- та ресурсозбереження,
енергоефективності, охорони навколишнього середовища тощо.
Харківський національний університет будівництва та архітектури успішно розвиває освітнє, наукове співробітництво з провідними
університетами та освітніми організаціями Великої Британії, Франції,
Німеччини, Китаю, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Греції, Польщі та
багатьох інших країн. Активна міжнародна діяльність, широке коло
партнерів з різних країн сприяють академічній мобільності здобувачів
вищої освіти та науково-педагогічних працівників, визнанню університету в світовому освітньо-науковому просторі.
Університет надає можливість студентам використовувати сучасні
графічні програми, розрахункові програмні комплекси для виконання
курсових проектів та робіт, дипломного проектування, що забезпечує
підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють технологіями
BIM та СAD.
Харківський національний університет будівництва
та архітектури має
стабільні наукові традиції та за повним правом вважається однією з
найбільших кузень будівельних кадрів. Тисячі талановитих людей –
учені, будівельники, архітектори, механіки, економісти, менеджери
та багато інших фахівців – отримали путівку в життя саме в нашому
університеті. Вони з гідністю й честю несуть добре ім’я випускника
ХІБІ-ХДТУБА-ХНУБА, продовжуючи славні традиції, закладені попередніми поколіннями.
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БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальності:
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Будівельний факультет був заснований 20 березня 1919 року. За час свого
існування факультет закінчили більше 15 тисяч спеціалістів для України та 40
країн світу.
На сьогодні будівельний факультет має висококваліфікований викладацький колектив, до складу якого входять 16 докторів наук, професорів, 58 доцентів
та кандидатів наук, 11 старших викладачів та асистентів. Факультет об’єднує 8
кафедр, з яких 5 є випусковими. Кафедри очолюють 6 докторів наук і професорів
та 3 доценти.
У процесі навчання проводиться безперервна комп’ютерна, мовна та економічна підготовка майбутніх спеціалістів. На випускових кафедрах факультету залучаються ВІМ-технології проектування конструкцій споруд та технології
зведення будівель. Підготовка майбутнього спеціаліста неможлива без практичної підготовки, тому в навчальному плані
передбачено цілий комплекс практик: від опанування робочої професії до виробничо-технологічної практики на рівні
«бакалавр» та науково-дослідної і педагогічної на рівні «магістр». Базами практичної підготовки студентів є ВАТ «Харківпроект», АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», ТОВ «Укрпромбуд», ТОВ «Харківстальконструкція», ТОВ «Інститут Південдіпроцемент» та ін.
Кафедри мають розвинену матеріальну, навчальну і лабораторну базу,
що дозволяє випускати висококваліфікованих магістрів-будівельників. На
факультеті діють лабораторії геотехнічних вишукувань та випробування
будівельних конструкцій, які мають державну атестацію. З 2019 року, за ініціативи факультету, відповідно до угоди з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України здійснюється підготовка та
професійна
атестація
осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.
Наукове сьогодення факультету – це наукові школи провідних учених
факультету в галузі будівельних конструкцій (проф. Фомін С.Л., проф. Самородов О.В., проф. Стріжельчик Г.Г., проф. Яровий С.М. та інші); будівельних матеріалів (проф. Костюк Т.О., доц. Казімагомедов І.Е.); технології будівельного виробництва (проф. Гончаренко Д.Ф., проф. Шумаков І.В.). Учені
факультету беруть участь у вирішенні задач фундаментального та прикладного характеру в галузі будівництва. На факультеті створені всі умови для розвитку молодих науковців.
У навчальному процесі велика увага приділяється навчанню студентів в умовах, наближених до виробництва, набуттю навичок з організації виробництва, використанню САПР та ВІМ-технологій у проектно-конструкторських роботах,
економіці будівельної галузі, опануванню передових методів технології виробництва будівельних робіт. Набуті знання та
навички є гарантією працевлаштування молодих спеціалістів.

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Спеціальність:
191 Архітектура та містобудування
Архітектурний факультет ХНУБА є одним із провідних осередків вищої архітектурної освіти в Україні. На факультеті здійснюється підготовка за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» за ступенями «Бакалавр», «Магістр» та
«Доктор філософії». В університеті працює спеціалізована вчена рада із захисту
кандидатських та докторських дисертацій з відповідної спеціальності.
Архітектурний факультет ХНУБА – потужний навчально-науковий комплекс,
де працюють близько 150 викладачів, у т. ч. 14 докторів наук та 85 кандидатів
наук у складі дев’яти кафедр, шість з яких є випусковими – це кафедра основ
архітектури, кафедра архітектурного проектування, кафедра дизайну архітектурного середовища, кафедра інноваційних технологій дизайну архітектурного
середовища, кафедра реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів, кафедра містобудування та урбаністики. До складу факультету також входять кафедри базової підготовки: кафедра графіки, кафедра образотворчого і декоративного мистецтва та кафедра архітектурних конструкцій.
На кафедрі основ архітектури, під керівництвом доктора архітектури, академіка Української муніципальної академії, професора Буряка О.П. працює наукова школа, яка відома дослідженнями з методології мислення та діяльності в
архітектурі, історії та розвитку архітектури вітчизняного модернізму.
На кафедрі дизайну архітектурного
середовища створена наукова школа, яку очолює доктор архітектури,
професор Мироненко В.П., член-кореспондент Української академії архітектури, член експертної ради з питань
проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України. Наукова школа під його керівництвом працює в галузях оптимізації предметно-просторового середовища, архітектурної ергономіки, інтер’єру та обладнання, середовищного та ландшафтного дизайну.
У навчальному процесі велика увага приділяється формуванню архітектурного та містобудівного мислення студентів, здатності опанування сучасних методів проектування архітектурних об’єктів та міського простору. Факультет готує спеціалістів до майбутньої праці в архітектурно-проектних організаціях різних рівнів та широкого спектру спрямування, науково-дослідних та науково-проектних
інститутах.
Факультет пишається своїми випускниками, багато з яких досягли визнання в науковій, проектній, організаційно-керівній
діяльності в галузі архітектури та містобудування. Вихованці архітектурного факультету ХНУБА плідно працюють за фахом
більше ніж у 50 країнах світу.
Архітектурний факультет ХНУБА – постійний учасник міжнародних та Всеукраїнських конференцій, оглядів і конкурсів.
На всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, оглядах-конкурсах дипломних проектів студенти-архітектори
ХНУБА щороку виборюють Гран-прі та дипломи вищих ступенів.
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САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальності:
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
144 Теплоенергетика
101 Екологія

Санітарно-технічний факультет було створено у 1930 році під час заснування Харківського інженерно-будівельного інституту (ХІБІ). Перший
випуск інженерів-сантехників відбувся у 1935 році.
Високий авторитет і традиції факультету заклали відомі вчені та педагоги, засновники наукових шкіл та напрямків у галузі водопостачання, каналізації, гідравліки, опалення і вентиляції, професори Черкес
Д.С., Малішевський М.Г., Папін В.М., Ілік І.М., Лобаєв Б.М., Колобков П.С.,
Ненько Я.С., Петров Г.О., Забабурін І.А. та інші.
За 90 років існування факультету було підготовлено близько дев’яти з
половиною тисяч фахівців у галузі водопостачання та водовідведення,
теплогазопостачання та вентиляції, екології та охорони навколишнього
середовища для нашої країни та для країн ближнього й далекого зарубіжжя.
Сьогодні факультет є потужним навчально-науковим комплексом, що налічує 6 кафедр спеціального, фундаментального та гуманітарного профілю. На факультеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальностями 192 Будівництво та цивільна
інженерія, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 144 Теплоенергетика, 101 Екологія на бюджетній та контрактній основі.
На кафедрах факультету плідно працюють визнані вчені, які розвивають існуючі наукові напрямки та створюють нові. Сьогодні свій практичний досвід та знання передають студентам 88 викладачів, серед яких 17
докторів наук та професорів, 40 кандидатів наук та доцентів. Під їх керівництвом виконуються значні науково-дослідні роботи фундаментального
та прикладного характеру в галузі вдосконалення гідравлічного режиму
роботи систем водопостачання та водовідведення, гідротехнічних і водозабірних споруд, розробки замкнених систем зворотного водопостачання, інженерної екології, обробки та утилізації осадів, шламів і відходів,
гідромеханіки, енергозбереження, теплогазопостачання, вентиляції та
кондиціонування.
Професорсько-викладацький склад факультету завжди відрізнявся
високим професіоналізмом і педагогічною майстерністю. На кожній з
трьох випускових кафедр успішно ведеться підготовка висококваліфікованих науковців, власних науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Викладацький склад факультету поповнюється молодими докторами
філософії, що дозволяє колективам кафедр підтримувати оптимальний
склад досвіду та молодості.
Кафедри санітарно-технічного факультету активно підтримують і розвивають міжнародні зв’язки із закладами вищої освіти та науковими і виробничими підприємствами інших країн – Білорусі, Польщі, Словаччини,
Чехії, країн Балтії, а також Грузії, США та Канади.
Одним з головних завдань факультету завжди була і є підготовка фахівців високої кваліфікації, виховання всебічно розвиненої молоді, яка в умовах конкуренції зможе підтвердити необхідний рівень професійної, інтелектуальної, фізичної та
моральної підготовки. Для її вирішення деканатом постійно контролюється і удосконалюється навчально-виховний процес, який містить усі необхідні складники високої теоретичної та практичної підготовки молодих фахівців, що забезпечується достатнім рівнем навчально-лабораторної бази, зв’язком з виробничими базами підприємств, на яких студенти
отримують практичну підготовку.
Студентське життя – це не тільки навчання, тому студенти забезпечені сприятливими умовами для занять фізичною
культурою та спортом, відпочинку та творчої самореалізації.
Набуті знання та навички є гарантією працевлаштування наших випускників. Цьому сприяє активна співпраця випускових кафедр з потенційними роботодавцями.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Спеціальності:
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
281 Публічне управління та адміністрування
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) уже чверть століття є невід’ємним складником університету. Разом з AlmaMater ми створювали
свою історію, традиції, міцні зв’язки і потужний науково-педагогічний
потенціал.
Факультет був створений у липні 1994 року для вирішення проблем
у галузі гуманізації та гуманітаризації інженерної освіти. Своїм виникненням факультет та його спеціальності зобов’язані новим фінансовоекономічним відносинам, які склалися в Україні, розвитку ринку та підприємництва, підвищенню вимог до вибору керівних кадрів підприємств
і держслужбовців, повсюдному впровадженню в усі сфери життя інформаційних та Internet-технологій.
За роки свого існування факультет та його кафедри випустили близько 3000 бакалаврів, спеціалістів та магістрів, показавши високу якість підготовки і свою конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.
Науково-дослідна робота нерозривно пов’язана з навчальним процесом. Учені факультету активно розвивають такі напрямки, як підприємництво, сталий розвиток, економічна безпека, економіка в умовах євроінтеграції, підвищення конкурентоспроможності. Без перебільшення
можна сказати, що щорічний обсяг наукових публікацій (зокрема в наукометричних базах Scopus, Web of Science), монографій та навчальних
посібників співробітників факультету є найбільшим в університеті, кожного року ми проводимо щонайменше 6 наукових та науково-практичних конференцій всеукраїнського і міжнародного рівня. Наші викладачі
проходять стажування в таких країнах Євросоюзу, як Польща, Угорщина, Австрія, беруть учать у міжнародних грантах і проєктах, видають
монографії й наукові статті у провідних європейських виданнях, організовують і беруть участь у численних міжнародних
наукових конференціях і стартапах. Постійно зростає кількість викладачів і студентів, які мають сертифікати володіння англійською мовою на
рівні В2 за версією FCE (First Certificate in English) Кембриджського університету. Наші студенти за програмами обміну навчалися в університетах
Німеччини (Мюнхен), Польщі (Гданськ), Чехії (Острава).
Сьогодні до складу факультету входять 5 кафедр, з яких 4 є випусковими. Вони об’єднують 87 викладачів, серед яких 49 кандидатів наук, доцентів та 16 докторів наук, професорів. Активно працює підготовка кадрів
вищої кваліфікації: з 1995 року на факультеті підготовлено 10 докторів наук,
40 кандидатів, більшість з яких і зараз становлять ядро науково-педагогічного колективу факультету. Ініціативною групою викладачів факультету
створено громадську організацію LaKI (Лабораторія Креативних Ідей),
яка зараз об’єднує вже більше 100 членів.
На факультеті функціонує 10 власних спеціалізованих комп’ютерних класів і аудиторій, обладнаних сучасною технікою.
За показниками наявності комп’ютерів, мультимедійного обладнання й спеціалізованих класів факультет посідає перше
місце в університеті. На їх базі успішно проводиться підготовка студентів із професійноспрямованих дисциплін, онлайн
олімпіади, виконання курсових і дипломних проектів. Завдяки цьому постійно зростає науковий складник навчального
процесу, що позитивно впливає на якість і продуктивність магістратури й підготовки докторів філософії.
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МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальності:
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
192 Будівництво та цивільна інженерія

Майже півстоліття механіко-технологічний факультет (МТФ) готує фахівців для підприємств будівельної індустрії та суміжних галузей економіки. Кваліфікований інженер
є ключовою фігурою будь-якого виробничого підприємства, і виховання таких інженерів стало місією МТФ.
Механіко-технологічний факультет був створений у Харківському інженерно-будівельному інституті у травні 1971 року з метою вдосконалення підготовки фахівців для
будівельної індустрії країни, оскільки підприємства гостро потребували спеціалістів
у галузі виготовлення залізобетонних виробів, цементу, оздоблювальних матеріалів,
а також механічного обладнання для забезпечення цих процесів.
За роки роботи факультету дипломи інженерів-механіків, технологів та інженерів
з автоматизації отримали більше 4000 фахівців нашої країни, близького та дальнього зарубіжжя. І 50 років тому, і в наш час випускник МТФ є бажаним працівником на
будь-якому виробництві.
Факультет сьогодні – це міцна структура, що, як і в минулі
роки, реалізовує концепцію
виховання інженера-творця,
свідомого фундатора нових благ для людства. Самовіддана робота колективу факультету втілюється в фахівцях нової формації –
усебічно освічених, цілеспрямованих молодих людях. В освітньому
процесі в рамках МТФ утворено зв’язок «технологія»-«механізація»-«автоматизація», а студенти факультету набувають необхідні навички для взаємодії з інженерами суміжних спеціальностей.
Саме такий підхід є актуальним на сучасних підприємствах.
До складу факультету входять 6 кафедр, кожна з яких має свою
багату історію, упевнену сучасність та перспективи. На кафедрах
факультету працює більше 100 викладачів, серед яких 10 докторів
наук, професорів, 55 кандидатів наук, доцентів.
Кафедри факультету мають потужну лабораторну базу, яка
постійно оновлюється за рахунок прямих зв’язків факультету
з підприємствами будівельної галузі та реалізації грантових
програм. Окрім комп’ютерних класів, у лабораторіях кафедр
представлене підйомно-транспортне обладнання, промислові роботи та мехатронні системи, обладнання для калориметричного дослідження твердіння бетонних сумішей та інше
унікальне устаткування.
Наукове сьогодення факультету – це низка наукових шкіл,
на чолі яких постали визнані не тільки в Україні, а й далеко за
її межами вчені: Болотських М.С., Ємельянова І.А., Сергєєва Т.В.,
Ушеров-Маршак О.В., Сопов В.П., Данченко Ю.М.. Учені факультету вирішують завдання фундаментального та прикладного
характеру в галузі технології бетону, будівельних матеріалів і
виробів, комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів будівельної індустрії, а також складні питання комунікацій в гуманітарній сфері.
В рамках міжнародних освітніх програм факультет співпрацює із закордонними закладами освіти та підприємствами з
Великобританії, США, Європейського Союзу.
На факультеті здійснюється комплексна підготовка фахівців. Потужний інженерний складник освіти доповнюється вивченням іноземних мов та соціально-гуманітарними дисциплінами, що дозволяє сформувати зі здобувача освіти не лише
кваліфікованого фахівця, а й гармонійну особистість.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
«Від сесії до сесії живуть студенти весело»…
Студентське життя – це не тільки відвідування занять у навчальних аудиторіях, складання іспитів і заліків. Студентські роки – це
той час у житті молоді, коли відбуваються найяскравіші відкриття,
а бажання рухатися вперед змушує досягати великих успіхів. Ця
чарівна пора за всіх часів була і є символом молодості, веселощів і першого кохання. Саме цей період є найбільш важливим для
накопичення знань, підвищення ерудиції, професійного зростання.
Студентство – це відмінний шанс побачити світ, приєднавшись до
однієї з програм обміну, це час нових знайомств і знаходження міцної дружби на довгі, довгі роки.
Студентське життя – це коли готуєшся до пари цілу ніч, а потім
у найвідповідальніший момент засинаєш. Студентське життя – це
коли ходиш у кіно лише «у студентський день», тому що два квитки за ціною
одного. Студентське життя – це те, що згадуєш і смієшся до сліз.
Студенти ХНУБА вдало поєднують час навчання й розваг. Разом
цікавіше і готуватись до іспитів, і святкувати Новий рік та День студента, проводити наукові дослідження й відпочивати влітку. Ми як
одна велика і дружня родина. Разом студентською сім’єю проводяться незабутні Дні першокурсника, конкурси «Міс університет»,
«Дебют», «Студентська весна», різноманітні спортивні та патріотичні заходи, конкурси, квести тощо.
Студенти та випускники університету – це дев’яносто років
перемог, звершень і досягнень у різних галузях, дев’яносто років
наполегливої праці для професійного зростання, дев’яносто років
змін і формування потужного ядра лідерів – професіоналів, які
творять майбутнє нашої України.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За роки свого існування університет випустив тисячі фахівців з різних галузей для всього світу. Історичний бренд «ХІСІ» широко відомий далеко за
межами України. Наші випускники працюють на всіх континентах планети.
Більшість з них займають топові позиції у своїх країнах, але не забувають
alma mater. Найкращим критерієм якості здобутої освіти є те, що випускники
пропонують своїм дітям та онукам навчатися в університеті, який самі закінчили. Це надійний показник стійкості результатів навчання в ХНУБА.
Міжнародна діяльність отримала нову енергію обертів уже в
незалежній Україні, яка вибрала
Європейський вектор розвитку.
Перед університетом стали нові завдання високого рівня складності – реформувати освітній процес відповідно до світових вимог якості, не втративши
свого надбання. ХНУБА виявився конкурентоспроможним у світовому змаганні Європейських проектів на отримання 14 міжнародних грантів, завдяки яким була створена сучасна
інфраструктура
університету,
розроблені інноваційні освітні
програми зі сталого розвитку міст і регіонів, управління людськими ресурсами, створення університетських стартапів, розвитку підприємницьких якостей і особистої ефективності в сучасному світі, формування власної ідентичності через збереження національної спадщини та формування агентів
змін в економічному, соціальному та екологічному розвитку країни. За кошти
Євросоюзу були надруковані
сотні підручників світового рівня,
створені у співпраці з видатними
європейськими вченими. Набутий досвід міжнародної мультидисциплінарної
роботи дозволив створити потужну фахову мережу.
Існуюча міжнародна мережа ХНУБА включає 45 провідних європейських
вишів, освітніх, владних і бізнесових організацій, серед яких 3 – з Великої Британії (зокрема Кембриджський університет), 7 – з Франції, 4 – з Німеччини, 8 – з
Італії, 3 – з Іспанії, 3 – з Португалії, 3 – з Австрії, 2 – з Греції, 4 – з Польщі та по
одному з Нідерландів, Швеції, Фінляндії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії,
Хорватії, Словенії й Болгарії. До
мережі також входять виші Грузії (2), Молдови (4), Білорусі (4). Поряд з європейським вектором розвивається азійський – культурно-освітня корпорація
«Zhejiang Xipei Education & Technology Co.Ltd.», фірма «Xipeі International»
м. Ханчжоу і Професійний освітній коледж Дун’ян, Цзінхуа, провінція Чжецзян
(КНР) та африканський – Університет о. Маврикій. Географія й рівень мережі
співробітництва свідчить про міжнародне визнання ХНУБА серед світової
освітньої й наукової спільноти, а також про широкі можливості мобільності
його студентів і співробітників.
З 2000 року ХНУБА реалізував 53 міжнародні проекти, що вирішували такі
актуальні проблеми: 1) обробка іншомовних текстів з використанням штучного інтелекту (проєкт із Брандербургзьким університетом, Німеччина); 2) екогуманістична технологія саморозвитку (проєкт
з Королівським коледжем Кембриджського університету, Велика Британія);
3) саморозвиток студентів у складі проєктних команд (3 освітні проєкти протягом 15 років з університетами Ліон 1, Ліон 2, Савойї-Шамбері, Франція);
4) створення курсів дистанційного навчання з індустріального менеджменту
та управління людськими ресурсами (2 TEMPUS TACIC проєкти INDUSTMENT і
HUREMA з Ферн Університетом м. Хаген, Німеччина); 5) формування професійної ідентичності студентів через Е-реконструкцію національної спадщини
(проєкт CULTURE 2000 консорціуму з 7 європейських освітніх організацій, за
координацією Флорентійського університету); 6) створення курсів змішаного
навчання зі сталого розвитку регіонів і міст (2 TEMPUS проєкти SEHUD і SEHSI
консорціумів з 20 європейських та 10 українських університетів, за координа-
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цією Міланської Політехніки та Віденського технічного університету); 7) створення університетських стартапів (TEMPUS проєкт SUCSID міжнародного консорціуму з 10 європейських та 10 українських університетів за координацією
Університету Монпельє); 8) формування національної ідентичності на основі кроскультурної взаємодії в середовищі світової спадщини Відродження
(34 тематичні культурно-освітні проєкти в поєднанні з академічною мобільністю з Культурно-освітнім фондом ім. Ромуальдо Дель Б’янко);
9) змішане і Е-навчання; розвиток
мовленнєвої компетентності на
рівні В2 і С1 (6 ERASMUS MUNDUS і
ERASMUS+KA1 проєктів академічної мобільності з університетами Великої Британії, Греції, Португалії, Чехії, Румунії). Набутий міжнародний досвід дозволив
підвищити якість освітньої діяльності до рівня світових стандартів: 1) розвинуто
людські ресурси ХНУБА та компетентності студентів, аспірантів та викладачів завдяки участі в програмах TEMPUS (115 заходів, понад 300 учасників),
академічних обмінів ERASMUS MUNDUS і ERASMUS+KA1 (47 заходів, понад 70
учасників) та участі в міжнародних конференціях, семінарах, студентських
літніх школах за двосторонніми договорами співробітництва (72 заходи, понад 300 учасників); 2) розвинуто сучасну інфраструктуру ХНУБА: Експо-хол
новітніх технологій, Центр управління міжнародними проєктами, Стартап
центр «New Development», 2 мультимедійні класи; 3) спільно з європейськими колегами розроблено та інтегровано в навчальний процес 70 підручників
для забезпечення інноваційних освітніх програм англійською й українською
мовами; 4) інтегровано інноваційні Е-технології світового рівня в навчальний
процес: розроблено 7 інноваційних освітніх Е-курсів SmartEnglishOnline на
платформі STVteam; упроваджено інноваційну програму зворотного зв’язку
та комплексної евалюації освітнього процесу; розроблено 3 змішані курси
для українських й іноземних студентів архітекторів і будівельників; 5) залучено 15 іноземних фахівців для читання лекцій і
проведення майстер-класів за кордоном та в ХНУБА: Джон Барбер, Себастіан Макміллан, Алан Шорт (Кембриджський
університет), Дорін Фестеу – Велика Британія; Ксавье Брунето, Дашнор Хокса, Борис Щекін – Франція; Хавьер Монклю, Кармен Діас, Анхелєм Мартинес
Бальдо – Іспанія; Кристоф Лючзінгер – Швейцарія; Маркус Томаселлі – Австрія; Джон Кіоусопoлус – Греція; Розіца Нікіфорова – Болгарія; Тадей Глазар – Словенія. Проведено 148 тренінгів і майстер-класів за міжнародною
програмою «Навчання тих, хто навчає» з практики змішаного та Е-навчання, сталого розвитку, проєктного менеджменту, підготовки заявок на грантові
проєкти лідерства й командної роботи, управління міжнародними мультидисциплінарними проєктами, освітніх смарт-технологій.
У ХНУБА розроблено стратегію системного розвитку міжнародної діяльності університету, що інтегрована в навчальний процес. Сучасні студентоцентровані освітні програми
грунтуються на європейських і національних рамках кваліфікацій, що передбачає міжнародний контекст формування необхідних фахових, загальних і інтегральних компетентностей випускника. ХНУБА у співробітництві з
Cambridge Assessment Center створив офіційний центр з мовленнєвої підготовки онлайн на рівень B2 у версії Cambridge English: First (FCE). Студенти і
співробітники ХНУБА мають унікальну можливість скласти онлайн визнаний і
найпрестижніший в усьому світі іспит FCE без відриву від навчання й роботи.
Завдяки високій ефективності Е-курсу створеного кафедрою іноземних мов
ХНУБА, понад 50 здобувачів та викладачів отримали сертифікати на рівні В2 і
С1, що є умовою стійкого розвитку ХНУБА.
ХНУБА є активним розповсюджувачем передового світового досвіду в Україні та залучає найкращих фахівців і студентів до міжнародних заходів з метою створення позитивного іміджу України у світі. ХНУБА – не лише учасник, а ініціатор,
автор, координатор і науковий керівник міжнародних проєктів. За свою діяльність ХНУБА отримав міжнародне визнання:
грамоти, медалі, а проєкти HUREMA SEHUD і SEHSI були визнані Єврокомісією зразковими.
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