
31 июля этого года состоялась торжественная 
закладка памятной капсулы в основание будущего 
Дворца студентов. В этом значимом для нашей 
Академии событии принимали участие: Глава областной 
государственной администрации Харьковской области 
Аваков Арсен Борисович, председатель Совета ректоров 
Харьковского ВУЗовского центра, ректор Харьковского 
национального университета им. Каразина Бакиров 
Виль Совбанович, первый заместитель главы областной 
государственной администрации Харьковской области 

Бабаев Владимир Николаевич.
Открыл торжественное 

мероприятие ректор Академии Шутенко 
Леонид Николаевич. Леонид Николаевич 
рассказал, об этапах развития Академии 
начиная с маленького старинного 
особняка по улице Революции, 12 и 
до сегодняшних дней. На церемонии 
закладки капсулы выступил Романовский 
Анатолий Павлович, поступивший в 
Академию в памятном 1945 году.

Присутствующим был представлен 
проект будущего Дворца студентов. Это 
шестиэтажное здание из стекла и бетона 
общей площадью около 6 тыс м2. Главный 
зал сможет принять 1000 зрителей, 
артисты будут обеспечены специальными 

помещениями, где можно будет готовится 
к выступлениям. Дополнительно в здании 
разместятся выставочный зал и конференц-зал 
на 220 человек, кафе, гардероб.

Так даржать, Академия!
фото Шубовича И.А.

Усе життя - боротьба! Важко в навчанні - легко в бою!
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ЗАКЛАДКА КАПСУЛЫ В ОСНОВАНИЕ
ДВОРЦА  СТУДЕНТОВ

Сьогодні у Вашому житті визначна подія – Ви стали студентами і найближчі п’ять років пов’язали свою долю з вищою школою, з галуззю 
освіти з найпотужніших в Україні.

Ви стали студентами вищого національного закладу, відомого не тільки в Україні, але й далеко за її межами.
Першого вересня почнеться перший у вашому студентському житті навчальний рік. Вам доведеться поряд з оволодінням фундаментальними 

науками, набувати спеціальні і професійні знання, брати активну участь у науковій і громадській роботі, художній самодіяльності.
У впродовж всього навчання Вам належить стати висококваліфікованими спеціалістами, стати у майбутньому частиною інтелектуального 

потенціалу нашої Держави. І за всім цим – невтомна наполеглива робота.

Дорогі першокурсники! Поздоровляємо!

Бажаємо Вам нових здобутків, невичерпаної енергії, щастя, здоров’я і творчої наснаги.
Нехай кожний день вашого життя буде щасливим, світлим і радісним. Поздоровляємо з початком навчального року і з Днем Знань!

Ректорат Харківської національної академії міського господарства

ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
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Уважаемые первокурсники, от 
имени профсоюзного комитета студентов 
позвольте Вас поздравить с поступлением 
Харьковскую национальную академию 
городского хозяйства.

Надеемся, что те, годы, которые 
Вы проведете в нашей Академии 
запомнятся Вам, как незабываемые, 
наполненные яркими моментами, чему 
непосредственно будет способствовать 
Профсоюзный комитет, совместно с 
Ректоратом Академии, обеспечивая при 
этом Вашу социально-экономическую 
защиту.

В мире все большее влияние 
приобретают профсоюзы студентов, 
призванные защищать этот слой 
общества. Украина не стала исключением 

и, конечно, на ее территории так же 
действует ряд подобных организаций. 

Профсоюзная организация 
студентов ХНАМГ — это организация 
призванная защищать и отстаивать 
интересы студентов Академии.

Для более плодотворной 
деятельности и реализации уставных 
целей в структуре профсоюзного комитета 
созданы постоянные комиссии:

• организационная; 
• жилищно-бытовая; 
• культуры и спорта; 
• информационная; 
• по трудоустройству и занятости 

студентов;
• по социальной защите;
• научная;
• ревизионная.
Студенческая профсоюзная 

организация ХНАМГ ведет активную 
работу по содействию в спортивной и 
творческой деятельности студентов. 
Особое внимание уделяется повышению 
культурного уровня студентов. Проводя 
совместно со студенческим и спортивным 
клубом мероприятия, Первичная 
профсоюзная организация студентов 
поможет развить Вам навыки, которые 
пригодятся в дальнейшей жизни, а 
именно коммуникабельность, работу 
с людьми, управление организацией 
и в целом сформировать в Вас лидера. 
Следует указать и на те права и 
гарантии, которые получат члены 
профсоюза. Особое внимание уделяется 
и оздоровлению студенчества в санатории 
профилактории “Градостроитель” и базах 
отдыха. Проводит рейды по контролю 
за жилищно-бытовыми условиями в 
общежитиях. 

Профсоюзный комитет студентов 
ХНАГХ:

• осуществляет контроль над 
отчислением студентов из Академии; 

• несет обязательства по 
разрешению спорных вопросов 
между студентами и  администрацией 
Академии; 

• ведет учет студентов остро 
нуждающихся в материальной помощи, 
студентов льготной категории, студентов 
с детьми и т.д.

•  работает постоянная Школа 
Лидера, где делятся настоящим 
практическим опытом известные и 
успешные люди, которые уже чего 
то достигли в своей жизни ( занятия 
бесплатные). 

• и многое-многое другое.
Кроме того, профсоюзный 

комитет студентов ХНАГХ стал лучшим 
во Всеукраинском смотре-конкурсе на 
лучшую профсоюзную организацию. 
Этому способствовала продуктивная 
работа дружного коллектива, невероятная 
целеустремленность студентов, 
работающих на благо своих коллег по 
учебе. Ведь самые обычные студенты, 
работающие на добровольных началах, 
делаю всё возможное, чтобы остальным 
было комфортнее учиться. 

Это не значит, что в Первичной 
организации студентов нет проблем и 
что она идеальна, это значит лишь то, 
что студенчество – это ребята, которые 
стремятся сделать мир лучше, которые 
уже сегодня защищают свои права и в 
будущем не перестанут этого делать, но 
уже на более высоком уровне.

И если ты решил вступить в 
Профсоюзную организацию студентов 
ХНАМГ, ты сделал правильный выбор! 
Ведь основная задача организации 
— социальная защита прав и интересов 
студентов, как внутри ВУЗа, так и за его 
пределами. 

Мы, будем приветствовать Вас 
в рядах Первичной профсоюзной 
организации студентов и желаем прожить 
Вам интересную и полную жизнь в Нашей 
Академии.

Вступай в профсоюз – не будь 
винтиком чужой машины!

С уважением, глава
профсоюзного комитета 
Мамонов К.А.;
студентка гр. БУА-41,
член профсоюза Климова А.В

Харківська національна академія міського господарства заснована у 1922 році та 
є

найстарішим в Україні вищим навчальним закладом галузевого (міське 
господарство) спрямування. Академія готує фахівців з усього комплексу спеціальностей 
і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст, їх подальшого сталого 
розвитку.

Сьогодні ХНАМГ –  сучасний  навчально-науковий комплекс. що надає повну 
загальну середню та вищу освіту за всіма навчально-кваліфікаційними рівнями – 
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; післядипломну освіту; готує науково-

педагогічні кадри в аспірантурі й 
докторантурі; здійснює широкий 
спектр наукових досліджень в 
житлово-комунальній та інших 
галузях народного господарства 
України.

До складу академії 
входять ліцей, два технікуми 
– житлово-комунальний 
і електромеханічний, 11 
факультетів  з довузівської, 
вузівської та післядипломної 
освіти, аспірантура, 
докторантура, науково-дослідні 
та інші підрозділи. Загальна 
чисельність студентів становить 
понад 20 тис. чол.

Академія готує фахівців для  інших країн. В академії навчаються понад 300 
студентів з різних країн світу.

ХНАМГ співробітничає з вищими навчальними закладами, науковими і 
дослідницькими організаціями богатьох країн світу, серед них США, Франція, 
Німеччина, Фінляндія, Великобританія, Голландія, Греція, Естонія.  Академія прийнята 
в Міжнародну організацію «Інкорвуз», Міжнародну асоціацію університетів, Союз 
наукових і інженерних об’єднань України, представлена в Європейській Федерації 
Національних Інженерних Асоціацій.

Академія володіє розвиненою матеріально-технічною базою і соціальною 
сферою. Загальна площа її споруджень перевищує 120 тис. кв.м. Працюють сучасна 
бібліотека, електронно-обчислювальний центр, музейний комплекс, студентський клуб. 
Створено умови для відпочинку і заняття спортом.  Діє сучасний спортивний комплекс 
площею 6 тис.кв.м. і лижно-
спортивна база в лісопарковій 
зоні Харкова. Студентське 
містечко має 8 гуртожитків, 
площею обладнаних 
кімнатами для занять, 
спортивними тренажерними 
залами, бібліотеками, кафе. 
Оздоровча база складається 
зі студентського санаторію-
профілакторію і заміської бази 
відпочинку.

Академія протягом усієї 
своєї історії існування зробила 
великий внесок у створення і розвиток національної муніципальної системи, її випускники 
займають керівні посади в системі управління житлово-комунальним господарством, в 
органах місцевого і державного управління. При участі вчених академії здійснюються 
національні і регіональні програми в галузі житлово-комунального господарства. Серед 
них - впровадження енергозберігаючих технологій у життєзабезпеченні міст, охорона 
навколишнього середовища, експлуатація й обслуговування міських інженерних мереж, 
реформування системи муніципального управління. Наукові дослідження вчених 

академії відзначені Державними 
преміями України.  Діяльність ХНАМГ 
одержала міжнародне визнання. 
Зроблено визначений внесок у 
розробку і реалізацію міжнародних і 
державних програм. 

На сучасному етапі Харківська 
національна академія міського 
господарства вбачає своє головне 
завдання у підвищенні соціальних 
і економічних цінностей освіти, 

популяризації освіченості й культури молоді як найважливіших факторів розвитку 
держави, зростанні рівня професійної майстерності, та виховання молодої української 
інтелігенції

Музейний комплекс ХНАМГ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА СЬОГОДНІ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ
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13 травня 2008 року у приміщенні 
Палацу студентів Національного 
технічного університету „Харківський 
політехнічний інститут” відбулась 
урочиста церемонія нагородження 
переможців III обласного конкурсу 
„Найкращий молодий науковець 
Харківщини”, під час якої 11 переможців 
за різними напрямками отримали 
дипломи та гранти на проведення 
наукових досліджень, а також 110 
переможців нагороджені дипломами та 
цінними подарунками – комп’ютерами.

 22 наукові роботи направили 
до конкурсної комісії студенти та молоді 
науковці нашої Академії. 

 В цьому році скарбниця перемог 
науковців Академії поповнилася ще 11-ма 
лауреатами та призерами.

 Головну перемогу – грант на 
наукові дослідження отримала кандидат 
технічних наук, доцент кафедри 
управління проектами в міському 
господарстві і будівництві Мельман В.О.

 10 молодих науковців стали 
переможцями у різних номінаціях і 
отримали цінні призи – комп’ютери.

 Це: Айрапетян Т.С. – канд.техн.
наук, доцент кафедри водопостачання, 
водовідведення і очистки вод; Беліков 
Ю.А. – канд.істор.наук, асистент 
кафедри історії і культурології; Верхуша 
О.О. – аспірант кафедри електричного 
транспорту (науковий керівник – канд.

Студенческий совет Харьковской 
национальной академии городского 
хозяйства создан 27 апреля 2006 года на 
студенческой конференции.

По результатам конференции  25 
студентов всех факультетов академии 
были избраны в члены Студенческого 
совета академии.

Структура Студенческого совета ХНАГХ 
включает:

1. Информационный комитет - 
информирование студентов о мероприятиях 
проходящих в стенах академии, в городе, 
Украине.

2. Пресс-центр - создание и 
поддержка сайта Студенческого совета 
подготовка и печать статьей о студенческой 
жизни и о всем что с ней связано

3. Социальный комитет - развитие 
социальной активности студентов 
организация и проведение волонтерских 
проектов

4 . 
С п о р т и в н ы й 
комитет - 
о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
с п о р т и в н ы х 
с о р е в н о в а н и й 
п р о п а г а н д а 
здорового образа 
жизни

5. Комитет 
по межвузовским 
связям -  
н а л а ж и в а н и е 
и поддержка 
контактов со 
Студенческими 
советами других 
ВУЗов а также с 
м о л о д е ж н ы м и 
организациями

6. Арт-клуб - информирование о 
культурной жизни города, организация 
развлекательных мероприятий и вечеров

7. Туристический клуб - организация 
туристических поездок и экскурсий

Наши координаты: г.Харьков, 61002,
 ул Революции 12, ауд.355.
тел. (8057)707-33-62
Председатель студенческого Совета 
академии Тимченко Сергей

Поздравляем тебя с поступлением в наш замечательный вуз. У нас есть отличная 
общественная организация – студсовет. Он поможет тебе выработать навыки 
управления и коммуникабельности, обрести самостоятельность, у тебя появится уйма 
новых знакомых и друзей, ты забудешь о скуке.

Вместе мы организовываем культурные вечера, научные конференции, «круглые 
столы», выставки и многое другое.

Вступив, в ряды студенческого актива, у тебя будет возможность встретится с 
ребятами и девчатами в других городах Украины, СНГ и даже мира, участвовать в 
слетах, сборах, конференциях, а также отдых. 

Каждый талантливый, предприимчивый или просто активный студент может 
вступить в СтудСовет.

Приглашаем в наши ряды, первокурсник!
Трегубов Антон Студсовет ХНАГХ.

ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!

8. Английский клуб - обучение 
и усовершенствование общения на 
английском языке

9. Дебатный клуб - развитие 
ораторских навыков у студентов дискуссии 
на актуальные темы

10. Фотоклуб - обучение технике 
фотографирования

11. Студенческий философский 
научно-дискуссионный клуб «Познай 
себя»- искусство эмоционального 
общения, язык жестов, язык тела

техн.наук, проф. Хворост М.В.); Зайцева 
І.С. – канд.хім.наук, доцент кафедри 
хімії; Калюжний Д.М. – канд.техн.наук, 

доцент кафедри електропостачання міст; 
Любченко М.В. – асистент кафедри 

фізики; Мущинська Н.Ю. 
– асистент кафедри управління 
проектами в міському господарстві 
і будівництві; Рак Н.О. – аспірантка 
кафедри теоретичної та загальної 
електротехніки (науковий керівник 
– д-р техн.наук, проф. Сосков 
А.Г.); Фесенко Т.Г. – аспірантка 
кафедри управління проектами в 
міському господарстві і будівництві 
(науковий керівник – д-р наук 
держ. управління, проф. Бабаєв 
В.М.); Цигичко С.П. – асистентка 
кафедри архітектурного і 
ландшафтного проектування.

 Щиро вітаю переможців 
конкурсу та їх наукових керівників 

і бажаю творчого натхнення, успіхів у 
науково-дослідній роботі, нових конкурів 
та перемог!

Заст. начальника
науково-дослідного

сектору Рязанцева Л.В.

Рубрика Знай наших!

НАЙКРАЩИЙ
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Клуб Академії є центром організації дозвілля 
студентів. Діяльність клубу сприяє всебічному 
формуванню культурного розвитку молоді, розкриттю 
талановитих особистостей.

В академії при студентському клубі постійно 
працюють більше 15 творчих колективів, у яких 
розвивають свої творчі здібності близько 500 студентів. 
Наші колективи є переможцями й лауреатами багатьох 
міських, обласних і всеукраїнських фестивалів. Вони 
неодноразово виступали на великих сценах міста, брали 
участь у міських концертах і програмах. Їх знають і 
люблять.

Колектив театру естради «Empire», керівник 
Крамар Віталій, надбав немалих успіхів. Працює колектив 

у естрадному, фольклорному і пісенних жанрах та в 
сучасному танцювальному жанрі театралізованого свята. 
Брав участь у міських, республіканських і міжнародних 
фестивалях естрадної, фольклорної та армійської пісні. 

Театр пісні «Bellissimo», керівник Чеботкова 
Наталія Анатоліївна, веде активну концертну діяльність, 
бере участь у всіх концертних програмах академії та 
міських масових заходах, таких як: «День молоді», 

«Людина року», новорічного балу, організованого 
губернатором у ХАТОБі, і інших святкових концертах. 
Заняття з вокалу проходять як індивідуально, так і в 
ансамблях. У репертуарі колективу – українські народні 
пісні, пісні російською, англійською, французькою і 
грецькою мовами. Колектив гідно представляє Академію 
на обласних і міських фестивалях і конкурсах. Театр пісні 
– лауреат фестивалю «Студентська весна», галузевого 
огляду, «Золоті перлини народної творчості», дипломант 
обласного фестивалю, присвяченого 350 – річчю Харкова 
й присвяченого 60 – річчю Перемоги.

Багато студентів займаються в танцювальних 
колективах Академії:

 сучасного естрадного танцю, керівник Яна 
Косторна, лауреат конкурсів  «Студентська весна», «Золоті 
перлини народної творчості», «Арабески» в м.Нікополь у 

2001 р., районному фестивалі, присвяченому 350 річчю 
м.Харкова.

 сучасного танцю «The Next» керівники Олена 
Бурак і Ганна Гаврилова , колектив брав участь у 
«відкритому чемпіонаті Одеси з сучасного танцю», де 
посів перше місце, «Відкритий чемпіонат Харківської 
області»; колектив щорічно приймає участь у «Відкритому 
чемпіонаті України з сучасного танцю». Танцори 

колективу є переможцями 2005-2008р. обласного 
танцювального змагання з різних напрямків 2004-2008р. 
фіналісти міського фестивалю сучасного естрадного 
танцю «Чорна пантера».

 Сучасного танцю «Flash», керівник Ірина 
Тімощук. Цей колектив клубу є лауреатом конкурсів 
«Студентська весна – 2007» районного й міського 
оглядів, а також став срібним призером на міжнародному 
танцювальному конгресі у місті Бєлгород.

 народного танцю «Калина», керівник Романова 
Тетяна Михайлівна. Колектив є лауреатом конкурсу 
« С т у д е н т с ь к а 
весна» у 2004 
– 2008рр., «Золоті 
перлини народної 
т в о р ч о с т і » , 
д и п л о м а н т и 
ф е с т и в а л і в 
присвячених 350-
річчю м.Харкова та 
60-річчю Перемоги.

 б а л ь н о г о 
танцю «Sky dance», 
керівник Наталія 

СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ЗАПРОШУЄ
Логінова. Молодий колектив запрошує навчитися 

г р а ц і й н о 
й красиво 
т а н ц ю в а т и . 
Ви отримаєте 
м о ж л и в і с т ь 
п р и н і м а т и 
участь не 
тільки в 
к о н к у р с а х 
з бальних 
танців, але 
й прийняти 
участь у 
культурному 
ж и т т і 
Академії.

 східного танцю «Aisha», керівник Олександра 
Мовлик. Щойно створений колектив вже отримав перші 
нагороди та став переможцем на конкурсах східного 
танцю та «Студентська весна»

 спортивного рок-н-ролу та естрадного шоу-
танцю «Хаос», керівники Юнна Хованец та Олександр 
Городов. Молодий колектив запрошує до своїх лав 
навчитись танцювати та весело провести вільний час.

Студентський театр естрадних мініатюр під 
керівництвом режисера Галини Попової є лауреатом 
фестивалю «Студентська весна», багатьох міських 

гуморин. Учасники театру приймають участь у 
театралізованих святах Академії.

У молоді завжди був особливий інтерес до КВК. 
Академія причетна до створення Харківської ліги КВК, 
коли в 1994 році стала однією з організаторів 1-го 
міжвузівського фестивалю КВК. Того сезону команда 
«Мы из ЖЭКа», посіла друге місце і протягом п’яти років 
дарувала добрий настрій своїми виступами 

Минають роки – змінюються команди в Академії: 
«Мы из ЖЭКа», «Лимпопо», «Молодые мы», жіноча 
команда, «Мы тоже». Найяскравішою була команда 
«Митьки». У 2000 р. створено команду під назвою 
«ХИИКС» («Саботаж») Зараз при студентському клубі 
діє команда КВК «Люблю». Це молода команда, але за 
своє існування здобула декілька перемог та отримала 
статус «команди з підвищеним рейтингом» на фестивалі 

команд КВК у місті Сочі. 
З лав самодіяльних колективів 

клубу вийшло багато наших студентів, які 
після закінчення академії продовжують 
займатися артистичною діяльністю на 
професійній сцені. 

Академія пишається своїми 
творчими колективами і сподівається, 
що майбутні студенти  продовжать добрі 
традиції студентського клубу, помножать 
попередні творчі успіхи та здобуватимуть 
нові перемоги на честь Академії.

Студентський клуб чекає на Вас, 
талановиті та бажаючі студенти, щодня: з 
понеділка по п’ятницю, з 12 до 21 години.


