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Шановні член и вченої ради! 

(Слайд № 1-Титул) 
 

 Підсумки роботи за 2014-2015 навчальний ювілейний рік свідчать: колектив 

університету продовжує плідно і стабільно працювати і навчатися, (Слайд №2) 

реалізуючи свою Місію і Політику у відповідності з вимогами міжнародного 

стандарту якості ІSО9001:2008, за допомогою створеного інструментарія 

сертифікованої інноваційної системи успішного розвитку ХНТУСГ, паспорт якого 

наведено на Слайд № 2.  

Девіз нашої діяльності – забезпечення успішності та утвердження провідного 

місця університету в вітчизняному і світовому освітянському просторі. 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 ЗА 2014/2015 Н. РІК  

(Слайд №3) 
 

Найважливішою складовою нового Закону «Про вищу освіту» є автономізація 

університетів та підвищення їх відповідальності за наслідки своєї діяльності. Як 

показує практика першим питанням перевірок є фінансова сторона освіти. 

Кошторисом на 2014/2015 н.р. профінансовано з державного бюджету та 

використано університетом коштів у розмірі - 50 907 834,49грн., в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 35 376 601,83 грн.(70%) 

- продукти харчування дітям-сиротам – 741 160,35 грн.; 

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар дітям-сиротам – 28 483,50грн.; 

- інші виплати населенню (література дітям сиротам) – 96 110,00грн.;  

- теплопостачання – 0,00 грн.; 

- водопостачання – 0,00 грн.; 

- електропостачання –0,00 грн.; 

- природного газу - 0,00грн.; 

- стипендії – 14 665 478,81 грн. (29%); 

(Слайд № 4 ) 
По спеціальному фонду отримано коштів у 2014/2015н.р. в сумі 27 856 792,31 грн., 

в тому числі за: 

- платне навчання – 19 062 101,88грн.(69%): 

      в т.ч.:  денне навчання – 3 863 296,61грн., 

 денне навчання студентів іноземців – 6 090 909,48грн., 

 заочне навчання – 4 194 872,70грн., 

 заочне навчання студентів іноземців -1 722 133,60 грн., 

 за дистанційне навчання – 1 357 529,00грн., 

 кандидатські іспити – 40 917,00грн., 

 автокурси – 88 932,00грн., 

 підготовчі курси та робочі спеціальності – 215 681,00грн., 

 підвищення кваліфікації – 307 380,00грн. 

 додаткова навчально-просвітницька послуга «Навчально-науково-

методологічний інструментарій пошуку, одержання, засвоєння, систематизації 

професійних знань» - 1 075 217,00грн. 
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 інші – 105 233,50грн. 

 господарська діяльність – 8 378 042,86грн. (30%): 

в т.ч.: проживання в гуртожитку – 5 014 181,26 грн., 

           наукова діяльність – 41 000,00 грн., 

           навчально-дослідні поля – 2 646 755,04грн., 

           спортивно-оздоровчий табір –  541 740,00грн., 

           інші – 135 366,56 грн.. 

 оренда – 396 312,65 грн.(1%); 

 реалізація  майна – 20 334,92грн. (≈ 0%): 

в. т. ч.: дрова – 44,10грн., 

 металобрухт – 19330,82грн., 

 макулатура – 960,00грн., 

 

(Слайд № 5 ) 
Протягом 2014/2015 н. р. надійшло коштів на благодійний рахунок 

2 733 959,48грн: 

 в т. ч. благодійні внески - 52 082,00грн. (2%), 

 натуральні надходження - 2 659 051,48грн (97%), 

 спеціальні призначення - 22 826,00грн. (1%) 

 

(Слайд № 6 ) 
Фактично використано коштів по спеціальному фонду за 2014/2015 н. р. – 

31 557 308,26грн. грн., в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуванням – 13 398 183,79 грн.(43%) 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –

7 327 220,37грн.(23%),  

- ремонт  автотранспорту – 23 838,22 грн.; 

- поточний ремонт будівель, обладнання – 136 883,65 грн.; 

в т.ч. ремонт комп’ютерної техніки – 107 438 ,00грн, 

поточний ремонт зовнішнього трубопроводу горячого водопостачання до 

гуртожитку по вул. Целіноградська ,52   -   17 184,35 грн, 

          поточний ремонт зовнішньої кабельної лінії до гуртожитку по 

вул. Целіноградська,52 –   12 261,30  

         -    послуги зв’язку – 72 366,67 грн.; 

- інші послуги та податки – 2 398 611,26грн.; 

- теплопостачання – 3 351 036,75 грн.; 

- водопостачання – 663 746,44 грн.; 

- електропостачання – 1 697 703,63 грн.; 

- природний газ – 324 032,24 грн.; 

- інші комунальні послуги –276 893,80грн.; 

- загалом комунальні послуги – 6 313 412, 86 (20%) 

- стипендія молодим вченим та дітям-сиротам  – 22 726,00 грн.; 

- придбання предметів довгострокового використання – 1 721 137,04грн.(6%), 

- капітальний ремонт – 142 928,40грн.;   

в т. ч. кап.альний ремонт покрівлі учбового корпусу  пр. Московський,  45-  

142 928,40грн. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА  

(Слайд №7) 

Організація навчального процесу 

На 10 вересня 2015 р. в університеті навчається 2942студенти стаціонару (в 

минулому році – 2925 студентів), з них – 102 іноземних студенти, 4 іноземці-

аспіранти, працюють 338 викладачів, з них 39 докторів наук і професорів, 173 

кандидати наук і доценти, що складає 62,8 % викладачів з науковими ступенями та 

вченими званнями (у минулому році було 60,9 %). Як бачимо рівень почав підніматися 

через омолодження професорсько-викладацького складу, що значно підвищує 

потенціал університету в плані проведення майбутніх наукових досліджень і , як 

наслідок, захистів кандидатських і докторських дисертацій. 

Головним завданням, що ставить Міністерство освіти і науки України перед 

закладами вищої освіти є підвищення якості освіти та її інтернаціоналізація. В 2014-

2015 навчальному році відбувся перший набір студентів в англомовні групи, 

викладання дисциплін в яких проводиться виключно іноземною мовою. На 

сьогоднішній момент сформовано 15 таких груп ( 8 академічних груп на першому 

курсі і 7 – на другому). Для забезпечення навчального процесу кафедрами проведено  

значну роботу щодо забезпечення навчально-методичного комплексу іноземною 

мовою. Неодноразові перевірки якості проведення занять показали позитивну 

динаміку покращення якості викладання дисциплін англійською мовою. Колективи 

кафедр продовжували активно працювати над удосконаленням рівня підготовки 

фахівців, підвищенням рівня знань з дисциплін, які викладаються, а також 

забезпеченням навчально-методичними матеріалами.  

На виконання норм нового Закону України «Про вищу освіту» кафедрами під 

керівництвом директорів ННІ, розроблено нові та переглянуто робочі навчальні 

програми з урахуванням необхідності активізації та підвищення ефективності 

самостійної роботи студентів, поліпшенні методів викладання і контролю знань 

студентів та відповідності новим вимогам. Покращився рівень забезпеченості 

навчальних дисциплін мультимедійними програмами. Ці та інші зміни відбувалися 

відповідно вимог законодавства та системи менеджменту якості діяльності 

університету, зокрема: 

- оновлено навчальні програми і забезпечено їх методичний супровід; 

- впроваджуються в навчальний процес елементи дистанційного навчання, 

накопичується обсяг електронних навчальних матеріалів (відеороликів, презентацій, 

фільмів тощо); 

- на основі сучасних інформаційних технологій поширюється комп’ютеризація усіх 

видів навчальної роботи, в шістнадцяти аудиторіях стаціонарно встановлено 

мультимедійні проектори з можливістю транслювання з комп’ютера або ноутбуку або 

великі телевізори. 

Водночас, мають місце випадки формального підходу до імплементації Закону 

«Про вищу освіту». Не дістало остаточного вирішення таке важливе питання як 

формування варіативної частини індивідуального плану роботи студента. Не усі 

директори навчально-наукових інститутів розуміють важливість гуманітарної та 

економічної підготовки студентів і тому скорочують не тільки кількість аудиторних 

годин, а й самі ці дисципліни, що зменшує конкурентоздатність наших випускників на 

ринку праці. На жаль мають місце випадки порушення правил Статуту університету, 
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позастатутні відношення студентів та викладачів, підміна важливих навчальних форм і 

методів не заслуженою оцінкою на відповідні матеріальні розрахунки. 

Рішенням вченої ради запроваджено зміни в навчально-методичних комплексах 

спеціальностей, а саме: 

- з 1 вересня 2015р. замінено курсові та дипломні проекти (роботи) для студентів 

денної та заочної форм навчання на пакети курсових комплексних тестів (завдань) та 

написання комплексного державного іспиту; 

- загальна кількість дисциплін на навчальний рік не повинна перевищувати 12; 

- загальне число навчального навантаження на викладача до 600 годин на рік. 

Відповідно до змін переглянуто навчальні плани підготовки «бакалаврів» та 

«магістрів», зменшено аудиторне навантаження, центр зусиль в підготовці фахівців 

зміщено до організації та контролю самостійної роботи студентів. 
 

Підсумки та аналіз навчально-виховної роботи 
За результатами зимової та весняної екзаменаційних сесій 2014-2015 навчального 

року більшість студентів виявили хороші знання з усіх дисциплін, абсолютна 

успішність склала відповідно 97,64 % та 98,01 %, якісний показник – 42,71 % та 

40,85 %, середній бал – 3,89 та 3,92. У минулому навчальному році ці показники були: 

абсолютна успішність 97,6 % та 99,41 %, якісний показник – 45,93 % та 40,55 %, 

середній бал – 3,84 та 3,91. Навесні 2014 року екзамени складали 2238 студентів І-V 

курсів. Не прибули на екзамен 203 студентів (проти 108 осіб в минулому навчальному 

році), з них 138 – без поважних причин. Одержали незадовільні оцінки 35 студентів 

(проти 28 в минулому році), що свідчить про підвищення вимогливості викладачів. 

Керівництвом університету приділялась значна увага підвищенню якості навчання. 

Для заміру як поточних, так і залишкових знань проводились ректорські контрольні 

роботи. Окремий контроль проводився науково-методичним центром аграрної освіти 

за напрямками підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент», 

«Харчові технології та інженерія», «Процеси, машини та обладнання АПВ», 

«Енергетика та електротехнічні системи в АПК». Результати цих перевірок такі 

(Слайд №8): 

- «Облік і аудит» - середній бал 4,2, абсолютна успішність – 100 %, 11 місце з 14 

ВНЗ; 

- «Менеджмент» - середній бал 4,46, абсолютна успішність – 100 %, 8 місце з 16 ВНЗ; 

- «Процеси, машини та обладнання АПВ» - середній бал 3,88, абсолютна успішність – 

93,3 %, 11 місце з 14 ВНЗ; 

- «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» - середній бал 4,46, абсолютна 

успішність – 100 %, 4 місце з 9 ВНЗ; 

- «Харчові технології та інженерія» - середній бал 4,05, абсолютна успішність – 

100 %, 4 місце з 5 ВНЗ; 

- «Економіка підприємства» - середній бал 4,46, абсолютна успішність – 100 %, 7 

місце з 12 ВНЗ. 

У 2015 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” університет 

закінчили 200 студентів (240 у 2014 р.), з них одержали дипломи з відзнакою 26 

студентів (22 у 2014 р.), за заочною – 231, з них 6 – з відзнакою. 

Успішно захистили дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” –

315студентів (у 2014 р. - 288), з них одержали дипломи з відзнакою 77 осіб (у 2014 р. – 
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86), що складає 24,4 % (у минулому році – 29,9 %). За заочною формою отримали 

диплом магістра 115 студентів, з них 10 – з відзнакою. 

Підвищенню якісних показників навчання певним чином сприяло проведення І-го 

та ІІ-го етапів Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін. 

Зусиллями університету і особливо дирекції ННІ технічного сервісу (директор 

проф. Науменко О.А.) пройшли олімпіади з дисциплін «Ремонт машин» та 

спеціальності «Обладнання лісового комплексу». Напружена підготовча робота з 

розробки завдань, критеріїв оцінювання, форми проведення, толерантності викладачів 

кафедр технологічних систем ремонтного виробництва (зав. каф. проф. 

Сідашенко О.І.) і деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового 

комплексу (зав. кафедри доц. Овсянніков С.І.) принесли позитивні результати і 

високий рівень проведення цих Всеукраїнських заходів.  

Переможцями та призерамиолімпіад 2014-2015 навчального року стали: 

- Соляник ЄвгенійВікторович - транспортні технології (організація перевезень та 

управління на транспорті ); 

- Бібік Анна Олегівна - транспортні технології та засоби в агропромисловому 

комплексі; 

- Ситенко Руслан та Гуртов Артем – ВСТВ; 

- Мовчан Володимир Володимирович – ремонт машин; 

- Грошиков Володимир – обладнання лісового комплексу; 

- Захаров сергій – машини та обладнання сгв; 

- Чорняк Євгенія – харчові технології та інженерія; 

- Медінцев Андрій – процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств. 

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем провела Всеукраїнський 

конкурс професійної майстерності «Електромонтажник–2015». I місце посіла команда 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка у складі Кононенко Євгена та Іванова Сергія. 

Логічним продовженням цього процесу могла б бути участь найкращих студентів 

у міжнародних олімпіадах. 

(Слайд № 9 ) 
Кожен завідувач кафедри, кожен викладач повинен зрозуміти, що кращого 

способу показати рівень підготовки фахівця, як участь в олімпіаді чи конкурсі 

студентських робіт серед студентів інших ВНЗ годі шукати. Крім того, це не тільки 

реклама успіхів, але й імідж кафедри та університету в цілому. В новому навчальному 

році необхідно продовжити цілеспрямовану підготовку обдарованих студентів до 

участі у Всеукраїнських олімпіадах і вважати це одним з найважливіших напрямків 

навчальної роботи. 

(Слайд № 10 ) 
Заслуговує схвалення ініціатива кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту з розробки курсових навчально-дослідних завдань по дисциплінам, які 

викладаються кафедрою. Таких завдань розроблено і видано друкарським способом 7, 

тобто по всім основним дисциплінам, причому не тільки тим, що мали курсові 

проекти. Такі курсові навчально-дослідні завдання активізують розумову діяльність 

студентів і забезпечують високу якість навчального процесу. Також вперше в нашому 

університеті кафедрою видано збірник з інтенсифікації навчального процесу. 

Кафедрами АЕМС та ЕЕМ ННІ ЕКТ активно впроваджується в навчальний 

процес участь студентів у вебінарах, які проводять провідні енергетичні компанії 

світу. Оновлена матеріальна база кафедр. Створено навчальний полігон, 
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відремонтована ауд. 312, отримано стенд з новими лічильниками електричної енергії 

(каф. ЕЕМ), відремонтована ауд. 213 (каф. ТТЕ), відремонтована ауд. 403 та лаб. 

лазерних технологій (каф. АЕМС). Лабораторія каф. АЕМС оснащена обладнанням 

фірми ІЕК і сертифікована цією ж фірмою 

28 серпня 2015 року на базі ННІ МСМ відбулось офіційне відкриття першого 

ВУЗівського представництва Лозівського ковальсько механічного заводу та інших 

виробничників – філіалу інноваційно-освітнього кластера «Агротехніка». Головною 

метою створення кластера є об'єднання зусиль провідних приватних промислових і 

агропромислових підприємств, аграрних ВНЗ України, науково-дослідних та 

інженерних центрів, а також органів державної влади та місцевого самоврядування для 

розробки впровадження сучасних ефективних технологій рослинництва; 

імпортозаміщення шляхом розробки і виробництва вітчизняної енергозберігаючої 

агротехніки та просування її на внутрішньому і зовнішньому ринках; створення нових 

робочих місць; підвищення рівня освіти; трансферу технологій та реалізації інновацій 

в агропромисловій сфері. 

Співробітники ННІ МСМ з 2011 року проводять на базі навчально-дослідних 

полів університету випробування ґрунтообробної техніки Лозівського ковальсько-

механічного заводу (ЛКМЗ)Індустріальної групи УПЕК. Так, науковцями кафедр 

оптимізації технологічних систем, тракторів та автомобілі, сільськогосподарських 

машин, під керівництвом директора ННІ МСМ, к.т.н., доц. Харченка С.О., д.т.н., проф. 

Лебедєва А.Т., д.т.н., проф. Пастухова В.І., проводяться експлуатаційні випробування 

культиватора «Шилінг», приставки прямої сівби ППС-5,4 «Крона», 

глибокорозрихлювача «Гульден». З 2014 року проводяться динамічні випробування 

агрегатів з ґрунтообробною та посівною технікою ЛКМЗ. Колективом кафедри 

оптимізації технологічних систем ННІ МСМ у 2015 році розроблено сучасні каталоги 

та технологічні карти вирощування с.г. культур, у тому числі з технікою ЛКМЗ. 
 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

(Слайд №11 ) 

Кафедра деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового 

комплексу акредитувала спеціальність 8.05180102 «Технології виробів з деревини», а в 

цьому році їй потрібно буде акредитувати спеціальність 8.05050303 «Обладнання 

лісового комплексу» та спробувати отримати ліцензію на підготовку фахівців за 

спеціальністю 8.05180101 «Технології деревообробки». Кафедра транспортних 

технологій і логістики акредитувала спеціальності 8.07010101 «Транспортні системи 

(за видами транспорту)» та 8.07010102 «Організація перевезень і управління на 

транспорті (за видами транспорту)», а також ліцензувала збільшення обсягу 

підготовки за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» з 30 до 50 осіб. Крім того 

навчально-науковий інститут технічного сервісу збільшив ліцензований обсяг 

підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050312 «Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва» з 25 до 50 осіб. 
 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  

(Слайд №12) 

Центр практики та працевлаштування ХНТУСГ пропонує можливості, які 

допоможуть досягти нової якості професійної майстерності та ефективного розвитку. 

Питання роботи – не лише питання виживання та існування, наша діяльність – це 

відображення нас самих, наших здібностей, бажань та можливостей. 
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Центром спільно з дирекціями ННІ були проведені семінари з тематики «Пошук 

роботи та працевлаштування випускників» В роботі семінарів взяли участь: 

роботодавці, представники Харківського міського центру зайнятості, головний 

спеціаліст відділу надання соціальних послуг молоді, начальник юридичного відділу 

ХНТУСГ, студенти – випускники, викладачі та співробітники інституту. На семінарі 

обговорювались такі питання як: сучасний стан ринку праці та послуг, які надає центр 

зайнятості, порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 

підготовка яких здійснювалась за державним замовленням та проведення тренінгів з 

професійного складання резюме. 

Центром практики та працевлаштування спільно з комітетом у справах молоді та 

спорту, психологічною службою були проведені семінари: «Психологічні аспекти 

професійної реалізації особистості» та семінар-тренінг «Правила ефективного 

спілкування», зі студентами випускниками всіх спеціальностей. 

Завершується робота по формуванню електронної бази випускників. 

Також були укладені договори та розроблені плани спільної роботи з Міським та 

Обласним центрами зайнятості.  

Згідно затверджених планів роботи 2014-2015р. були проведені наступні заходи: 

1 Ярмарок вакансій відбувся 20 березня 2014р, за рахунок бюджетних коштів 

Харківського обласного центру зайнятості який забезпечив захід виставково-

стендовим обладнанням, запросив роботодавців за напрямком навчання студентів, 

оформив інформаційно-консультаційні зони служби зайнятості такі як: (вакансії 

вільного доступу по Україні, складання професійного резюме, тестування і т.ін.).  

2. Проведено круглі столи з роботодавцями з питання проходження практик 

студентів на підприємствах.  

3. У всіх ННІ пройшли профінформаційні семінари «Молодь на ринку праці».  

4. Проведено «День відкритих дверей» для студентської молоді на базі 

Харківського міського центру зайнятості.  

Спільно з центром довузівської підготовки були сформовані списки студентів, 

для проходження виробничої практики, а також було укладено договори з 

підприємствами для проходження практики, з можливою перспективою 

працевлаштування на даних підприємствах. 

Проводиться робота в напрямку міжнародного співробітництва, результатом 

чого стало підписання договору з польською фірмою «PlantacjanadTanwią» (Плантація 

над Танвія) «Польські ягоди» та були направлені студенти для проходження 

сільськогосподарської практики. 

Йде постійне оновлення інформації центру практики та працевлаштування на 

сайті університету.  

Спільно з Харківським міським центром зайнятості, комітетом у справах молоді 

та спорту, психологічною службою ХНТУСГ розроблені рекомендації для випускників 

вищих навчальних закладів «Працевлаштування, пошук роботи та кар'єрне зростання». 

В майбутньому центром практики та працевлаштування планується: 

1. Посилення практичної складової підготовки фахівців шляхом впровадження 

спільних навчальних програм з виробничниками. 

2. Збільшення кількості договорів з підприємствами для проходження 

виробничої практики та розширення баз практик. 

3. Оновлення електронної бази даних випускників. 

4. Проведення семінарів "Пошук роботи та працевлаштування випускників" 
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спільно з Харківським міським центром зайнятості. 

5. Постійно проводити вивчення регіональних потреб підприємств, установ та 

організацій методом опитування та оформлення заявок і договорів про співпрацю. 

6. Моніторинг результатів працевлаштування, закріплення та переміщення 

випускників за місцем роботи і фахом. 

У відгуках підприємств та організацій, де працюють і навчаються випускники 

університету, відзначається їх висока теоретична та практична підготовка, відповідна 

вимогам, що пред'являються до сучасного фахівця.(Слайд №13). За наявною 

інформацією за останні три роки жоден випускник університету не перебував на 

обліку в службі зайнятості. Як показують результати соціологічного опитування 

студентів-випускників університету, яке проводиться щорічно випускники 

висловлюють намір працювати за фахом у різних підприємствах і організаціях 

України.  

(Слайд №14) 17 червня 2015 року відбулась екскурсія студентів та викладачів 

ННІ ЕКТ на ПАТ «Турбоатом» – провідне підприємство, що спеціалізується на 

випуску парових турбін для теплових і атомних електростанцій та гідравлічних турбін 

для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, і яке існує вже 81 рік. За 

цей час ПАТ «Турбоатом» поставило своє обладнання у 45 країн світу. 

(Слайд №15) 05.2015р. студенти та викладачі ННІ ЕКТ відвідали 

електротехнічну компанію «PRISMA- ELECTRIC». 
 

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2015 РОКУ  

(Слайд №16) 
Цьогорічна вступна кампанія проходила згідно з Умовами прийому до ВНЗ 

України в умовах гласності та прозорості. Інформація з даними про хід подання заяв, 

Правилами прийому, ліцензією розміщена на стендах приймальної комісії та на сайті 

університету. До відома абітурієнтів і їх батьків доведено телефони довіри «гарячої 

лінії Міністерства освіти та науки» та Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, порядок розгляду та подачі апеляцій, склад приймальної та 

апеляційної комісій. 

Як і у минулі роки випускники загальноосвітніх закладів зараховуються на 

перший курс ВНЗ за конкурсом сертифікатів незалежного оцінювання якості освіти, 

причому приймались сертифікати з оцінкою ЗНО не нижче 100 балів. 

Вступники на навчання за ОПП «Бакалавр» на основі раніш здобутого ОКР 

«Молодший спеціаліст» проходили фахове випробування за відповідним напрямом в 

Університеті. 

Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання складав 955 місць, на 

заочну – 945. 

Обсяг державного замовлення на ОКР «Бакалавр»: денна форма – 443, заочна – 81 

місце. 

Обсяг цільового прийому сільської молоді – 55 місць. 

І. Денна форма навчання 

1.1. Заяви 

Всього подано заяв – 2172 (на 69 заяв менше ніж у 2014 році), з них: 

- на 1й курс, повний термін навчання – 1505 заяв; 

- на 1й курс за скороченим терміном (3й курс) – 667 заяв. 

Подано цільових направлень – 65. 

Конкурс заяв на одне місце держзамовлення: 
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- на 1й курс, повний термін навчання – 6,84; 

- на 1й курс за скороченим терміном (3й курс) – 2,99. 

Загальний конкурс по університету 4,9 осіб на місце. 

1.2. Зарахування (Слайд № 17 ) 

Всього зараховано 690 абітурієнтів, з них: 

- за кошти держбюджету – 443; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб – 247. 

Зараховано: 

- на 1й курс, повний термін навчання – 268 осіб (бюджет – 220, контракт - 48); 

- на 1й курс за скороченим терміном (3й курс) – 422 особи (бюджет – 223, контракт 

- 199); 

- за нормативним терміном на 3
й

 курс (держбюджет) – 16 осіб. 

Поза конкурсом (пільгові категорії громадян) зараховано 3 абітурієнта. 

Зараховано випускників підготовчого відділення – 33 особи. 

Приймали участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань 

з загально-освітніх предметів – 1 особа. 

Зараховано за результатами сертифікатів ЗНО: 

- до 125 балів – 29 абітурієнтів; 

- від 125 до 150 балів – 129 абітурієнтів; 

- від 150 до 175 балів – 100 абітурієнтів; 

- від 175  до 200 балів – 9 абітурієнтів. 

Зараховано за цільовими направленнями 50 абітурієнтів. 

До університету зараховано 41 студента з  Донецької та Луганської областей. 

ІІ. Заочна форма навчання 

2.1. Заяви 

Всього подано заяв – 236, з них: 

- на 1й курс, повний термін навчання – 33 заяви; 

- на 1й курс за скороченим терміном (3й курс) – 203 заяви. 

Конкурс заяв на одне місце держзамовлення – 2,91: 

- на 1й курс, повний термін навчання – 2,36; 

- на 1й курс за скороченим терміном (3й курс) – 3,03. 

2.2. Зарахування (Слайд №18 ) 

Всього зараховано 203 абітурієнтів, з них: 

- за кошти держбюджету – 81; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб – 97. 

Зараховано: 

- на 1
й
 курс, повний термін навчання – 25 особи (бюджет – 14, контракт - 11); 

- на 1
й
 курс за скороченим терміном (3

й
 курс) – 145 осіб (бюджет–67, контракт-78). 

Поза конкурсом (пільгові категорії громадян) зараховано 4 абітурієнта. 

Приймали участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань 

з загально-освітніх предметів – 3 осіб. 

(Слайд №19) На  слайді №19 наведено заповнення ліцензійного обсягу в ННІ. Як 

видно, у всіх є резерви. 

 

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
Ліцензійний обсяг на навчання на підготовчих курсах складає 200 осіб, але в 

останні роки він не виконується. Сільські учні відстають за рівнем знань від городян, 
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але ці недоліки вони можуть усунути навчаючись на наших курсах. На жаль переважна 

більшість з них віддають перевагу тим вишам, які активніше проводять 

профорієнтаційну роботу. Треба всім зрозуміти: підготовчі курси потрібні не центру 

довузівської підготовки, а перш за все кафедрам, навчально-науковим 

інститутам. 

В 2014-2015 н.р. навчалося на курсах 53 слухачі. Із 53 слухачів підготовчих 

курсів 42 успішно склали тести, а 35 стали студентами нашого університету.  

Я ще раз звертаюся до директорів ННІ, завідувачів кафедр, а також до директора 

ЦДП Горбаньова А.П. організувати роботу так, щоб заповнити ліцензійний обсяг. 

Особливо із районів, які найближче розташовані до м. Харкова. Заповнення 

ліцензійного обсягу слухачами дає можливість на початок вступної кампанії мати 150-

160 реальних абітурієнтів. Керівникам ННІ необхідно переглянути своє відношення до 

важливого моменту заповнення місць державного замовлення та збільшення числа 

студентів-контрактників. 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 (Слайд №20). 

Впродовж навчального 2014-15 року ЦДН забезпечував технічно та 

організаційно навчальний процес для студентів денної та заочної форм навчання 

технологіями дистанційного навчання. В навчальні курси, що забезпечували 

самостійне навчання студентів за допомогою дистанційних технологій, входили  

програми з дисциплін, лекції, методичне забезпечення та тести. Крім того на форумах 

Moodle студенти та викладачі здійснювали спілкування по навчальних матеріалах в 

дисциплінах кафедр. Крім цього ЦДН забезпечував процес поточного контролю знань 

(викладачами університету) та тестування, яке здійснювало щорічно Мінагрополітики 

України, а з цього року Міністерство освіти та науки України. 

Проводились консультації для викладачів та студентів по роботі в системі 

Moodle в ХНТУСГ.  

З вересня 2014 року всі студенти заочної форми навчання, що поступають в 

ХНТУСГ, проходять обов’язкове навчання  в ЦДН роботі в системі Moodle і 

отримують допуск до неї. 

Впродовж 2014-15 н.р., щонеділі на нарадах директорів ННІ, проводився аналіз 

роботи кафедр університету в системі дистанційного навчання, а також по наданню 

додаткових освітніх  послуг у поза навчальний час. 

Доповідались питання по дистанційному навчанню на ректоратах, на нарадах 

університету та методичних радах. 

Було розроблено на 2014\15 навчальний рік перелік та обґрунтування 

додаткових освітніх послуг для студентів в плановий відділ ХНТУСГ. 

На 01.10.2015 року в системі Moodle ХНТУСГ зареєстровано більш ніж 5000 

активних користувачів. 

За 2014\15 навчальний рік ЦДН забезпечив надання додаткових освітніх послуг 

більш ніж 1600 користувачам майже на 1 367 266,50  грн.  

В ЦДН проводиться організаційна робота по координації роботи з ННІ 

університету по впровадженню дистанційних технологій, а також здійснюється 

збирання методичних матеріалів для дистанційних курсів і розробка документації для 

отримання дозволу на дистанційну форму навчання для студентів нашого 

університету.  
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Для створення і забезпечення роботи дистанційних курсів, що розробляються на 

кафедрах університету придбано і встановлено більш потужний сервер в ЦДН.  

Обладнано спеціальне приміщення (відповідно технічних вимог до ЦДН) для 

технічного і науково-методичного обслуговування дистанційних технологій, 

дистанційного навчання та додаткових освітніх послуг(Фото 1). 

В спеціально обладнаній серверній ЦДН, знаходяться сервери та технічне 

забезпечення ЦДН, ННІМСМ, бібліотеки ХНТУСГ та інших кафедр університету, що 

розташовані на проспекті Московський 45. 

Встановлено, спеціально для впровадження дистанційного навчання більш 

сучасну версію Moodle, що використовують провідні держави світу і адаптовану 

безпосередньо для організаційної роботи в системі дистанційного навчання.  

ЗАПЛАНОВАНО: 

1. В системі дистанційних технологій: 

- забезпечувати надання додаткових освітніх послуг, для студентів різних форм 

навчання; 

- проводити навчання студентів роботі в системі Moodle; 

- забезпечувати навчальний процес та тестування, що проводить Міністерство освіти 

та науки України; 

- здійснювати консультації по роботі в Moodle для викладачів та студентів. 

2. В системі дистанційного навчання: 

- створити базу дистанційних курсів (з електронною бібліотекою); 

- пройти навчання викладачам в системі Moodle і отримати дозвіл на викладання 

(підвищення кваліфікації Киеві);  

- вдосконалити навчальні  дистанційні курси кафедр університету(з розробкою 

моделювання процесів для  лекцій, лабораторних та практичних робіт); 

- підготувати пакет документів для впровадження дистанційної форми навчання; 

- отримати дозвіл на  дистанційну форму навчання в університеті. 
 

ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

(Слайд №21) 

Наукова діяльність в університеті за 2014-2015 н.р. була спрямована на виконання 

програми розвитку науки в ХНТУСГ на 2014-2018 н.р. 

 Мета програми: 

1. Активізація наукової діяльності в університеті. 

2. Поглиблення взаємозв’язку наукових досліджень з навчальним процесом. 

3. Трансфер наукових розробок в виробництво. 

4. Оновлення матеріально-технічної бази наукових підрозділів. 

5. Придбання науково-технічної літератури і науково-періодичних видань науковою 

бібліотекою університету. 

6. Отримання університетом статусу «дослідницького» 

В 2014р. фінансування науково-дослідних робіт ННІ виконувалось за 

госпдоговорами. Результати фінансування представлені на слайді №21. 

В 2015 році викладачами університету було захищено 22 дисертації, з них 4 

докторських, розподіл по ННІ наведено на слайді №22. 

Викладачами університету було видано 31 монографію, публікацій у зарубіжних 

виданнях – 179, публікацій у фахових виданнях України – 788, наукові публікації 

студентів – 670. 

Недостатньо високим залишається значення індексу Хірша наших викладачів. 
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На слайді №23 представлено середньоарифметичне значення індексу, яке розраховано 

в програмі Google академія за ННІ. 

Необхідно вжити ряд заходів для збільшення індексу. Це в першу чергу 

публікації в зарубіжних виданнях та в журналах України, які входять до різноманітних 

наукових баз даних. 

 (Слайд №24) 
6 вересня 2015 року в саду Шевченка біля ККЗ «Україна» проходив 4-й 

українсько-польський фестиваль «Наукові пікніки», в якому прийняли участь провідні 

ВНЗ м. Харкова та наукові організації. Наш університет представляла команда ННІ 

ЕКТ, яку очолював д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизованих 

електромеханічних систем Лисиченко Микола Леонідович. 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

(Слайд №25) 

За звітний період в ННІ ПО підвищили кваліфікацію 743чоловік.  

(Слайд №26)Усього у ННІ ПО за 2014-2015 н. рік було укладено і виконано 21 

угоду на загальну суму 281860 грн. 

Згідно плану-графіка підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету у 2014-2015н.р. підвищували кваліфікацію у ВНЗ Харкова - 12чол. 

На протязі 2014-2015н.р. інститут працював над виконанням Програми діяльності 

Слобожанського навчально-практичного центру сталого розвитку сільських територій 

Харківщини. В виконанні Програми, окрім нашого університету, прийняли участь 

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації, Державна інспекція сільського господарства в Харківській області, 

Коледж переробної та харчової промисловості ХНТУСГ, Вовчанський технікум 

ХНТУСГ, Харківська державна зооветеринарна академія, Інститут рослинництва імені 

В.Я. Юр'єва НААН, Інститут тваринництва НААН. 

Робота велась за трьома напрямками: соціально-економічним, навчально-

просвітницьким; виховним. З метою визначення актуальних проблем органів 

місцевого самоврядування і розробки пропозицій щодо їх усунення був складений і 

реалізований щорічний графік відвідування сільських та селищних рад викладачами і 

студентами університету. 

Були проведені семінари за участю викладачів кафедр:  

У лютому: 

Зачепилівський район – кафедра автоматизації і комп’ютерно - інтегрованих 

технологій 

Красноградський район – кафедра технологічних систем ремонтного виробництва 

Кегичівський район – кафедра інтегрованих електромеханічних систем 

Первомайський район – кафедра теоретичної механіки і деталей машин 

Сахновщанський район – кафедра автоматизованих електромеханічних систем 

У березні: 

Великобурлуцький район – кафедра транспортних технологій і логістики 

Дворічанський район – кафедра міцності і надійності 

Куп’янський район – кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту 

Печенізький район – кафедра технології матеріалів 

Чугуївський район – кафедра системотехніки і технологій лісового комплексу 

Шевченківський район кафедра економіки і маркетингу 

У квітні: 
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Дергачівський район – кафедра тракторів та автомобілів 

Валківський район – кафедра безпеки життєдіяльності 

Зачепилівський район – кафедра організації виробництва, бізнесу і менеджменту 

Золочівський район – кафедри вищої математики та фізики 

Харківський район – кафедра обліку і аудиту 

У травні: 

Балаклійський та Богодухівський райони – кафедра оптимізації технологічних систем 

імені Т.П.Євсюкова 

Барвінківський район – якості, стандартизації та сертифікації 

Близнюківський район – кафедра фізичної культури та спорту 

Лозовський район – кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки 

Ізюмський район – кафедра технологій переробних і харчових виробництв 

У червні: 

Валківський район – кафедра обладнання та інжинірингу переробних і харчових 

виробництв 

Коломацький район – кафедра автоматизованих електромеханічних систем 

Краснокутський район – кафедра сільськогосподарських машин 

Нововодолазький район – кафедра організації виробництва, бізнесу і менеджменту 

З метою залучення до складу Просвітницької ради ХНТУСГ голів сільських і 

селищних рад були проведені співбесіди з 160 головами  селищних та сільських рад 

районів Харківщини. Створена ініціативна група за проектом створення «Спілки 

випускників ХІМЕСГ-ХНТУСГ ім. П.Василенка». 

Надана методична допомога 28 сільським та селищним головам по роботі з 

міжнародними донорськими організаціями, з отримання гарантів по різноспрямованим 

міжнародним програмам. 

Для методичної допомоги керівникам органів місцевого самоврядування щодо 

налагодження співпраці з міжнародними донорськими організаціями, отримання 

грантів з різноманітних міжнародних програм, в якості консультантів надані викладачі 

зі знанням іноземних мов: 

Ст. викладач, к.т.н. Мороз С. О. - англійська мова; 

Ст. викладач Цибух A.B. - німецька мова. 

 На сайті ННІ МСМ викладено консультативну інформацію яка знаходиться у 

вільному доступі. 

В регіональних ЗМІ опубліковано 34 статті, здійснено 18 виступів по обласному 

радіо та 14 на обласному телебаченні.  

Підготовлено 32 пропозиції щодо налагодження інноваційної роботи та напрямів 

трансферу інновацій в АПВ. 

Студенти ХНТУСГ прийняли активну участь в конкурсі «Кращий бізнес-проект 

розвитку сільських територіальних громад». Було Розроблено 11 бізнес-проектів.  

Кафедра ПТС ім. Т.П. Євсюкова проводить консультації з метою інформування 

забезпечення галузі рослинництва варіантами засобів механізації і якості виконання 

механізованих робіт. Дана робота підтверджена договорами з господарствами і 

районними управліннями сільського господарства Балаклійського району. 

Кафедрами ННІ ТС проводяться постійні консультацій з метою інформаційного 

забезпечення зацікавлених осіб сільської молоді з метою використанням сучасних 

методів спілкування (інтернет-портал). 
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ННІ ПХВ створено на базі Пологівського олійно-екстракційного заводу філію 

СНПЦ з метою проведення підвищення кваліфікації сільського населення, фахівців 

АПК, а також викладачів кафедри ОІПХВ. 

Кафедрою обліку та аудиту створено філії СНПЦ  на базі підприємств ДП ДГ 

«Кутузівка», ДП ДГ «Елітне» Харківського району Харківської обл. для підвищення 

кваліфікації сільського населення і викладачів кафедри. Укладено відповідні договори.   

У процесі відвідування викладачами університету селищних рад, з метою 

надання наукових консультацій, були роздані агітаційний матеріал та проведено 

роз’яснювальну роботу про необхідність та важливість залучення сільської молоді для 

отримання вищої освіти.  

Категорії і кількість слухачів ННІ ПО 
Напрям Кількість, чол. 

Керівники і спеціалісти обласного і районних управлінь  
(за посадами держ. службовців V-VII категорій) 42 

Головні інженери реформованих господарств 72 

Головні інженери (питання охорони праці) 84 
Інжери з охорони праці та техніки безпеки 75 
Спеціалісти обленерго (підвищення кваліфікації) 400 
Викладачі вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 35 

Викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 24 
Підвищення кваліфікації за курсом Енергетичний менеджмент та 
енергетичний аудит 11 
Всього 743 
 

ЦЕНТР  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ЗА 2014-15 Н.Р. 

1. Постійно проводиться робота щодо удосконалення сайту університету. 

2. Оновлюється та виконується технічний супровід програми «Education» для 

замовлення додатків до дипломів та студентських квитків.  

3. Проводиться запис дисків з інструментарієм згідно заявок дирекцій. 

4. Оновлюється та виконується технічний супровід програми «Студмістечко»: 

1.1. оновлена карта приміщень; 

1.2. виконуються роботи по моніторингу поселення та виселення мешканців  

студмістечка; 

1.3. оновлена база закріпленого інвентарю за поселеним мешканців; 

1.4. виконується імпорт даних по поселенню мешканців для бухгалтерської 

програми «Парус» з ціллю стягнення оплати за проживання;  

5. «АСУ ВНЗ Деканат»:  

1.1. постійно оновлюється довідник структури ВНЗ та навчальної групи; 

1.2. виконується імпорт даних з ЄДБО новоприбулих студентів; 

1.3. оновлюються довідники спеціальностей та спеціалізацій, пільг, територіальних 

одиниць та ін. 

1.4. виконується супровід програми інституту «Землячество» 

6. Підтримується та постійно наповнюється електронний портал ХНТУСГ в каналі 

YouTube. 

7. Співробітниками ІОЦ проведено чистку, ремонт й оновлено програмне забезпечення 

комп’ютерної техніки в бухгалтерії, відділу кадрів, діловодства, деканатів, навчальної 

частини, та ін. 

8. Встановлено засоби відеоспостереження в учбових корпусах та гуртожитках. 
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9. Була проведена технічна підготовка приміщень до заходів приймальної комісії.   

10. Було проведено демонтаж з наступним перенесенням та встановленням серверного 

обладнання до спеціально призначеного приміщення. 

11. Постійно проводиться технічна підтримка та забезпечення культурно-масових 

заходів, конференцій, проводження ректорату, рад мультимедійним обладнанням. 

12. Луганський університет: налагодження, забезпечення комп’ютерної техніки та 

периферійного обладнання. 

13. На даний момент процесі договору встановлення турнікетів зі зчититуючим 

обладнанням електронного ключа для забезпечення контролю та безпеки за 

пересуванням студентів та співробітників закладу. 
 

НАУКОВА  БІБЛІОТЕКА  

(Слайд № 27 ) 
Інформація про події у НБ розповсюджувалась через сайт ХНТУСГ, бібліотечний 

сайт, соціальну мережу ВКонтакті, канал «YouTube» та ЗМІ: університетську газету 

«Світоч знань» та відомих фахових часописах – «Бібліотечний форум України»; 

«Научно-техническая информация» та ін. 

Обслуговування користувачів інформації. 

За звітний період на всіх бібліотечних пунктах обслуговано понад 13000 

користувачів, кількість відвідувань складає – 231225, книговидач – 367000 

примірників. Кількість відвідувань складає – 230820, книговидач – 362155 

примірників. НБ продовжує участь у проекті «Єдина картка читача», який передбачає 

безкоштовний доступ до фондів і електронних ресурсів бібліотек ВНЗ м. Харкова. 

Електронна книговидача працює на двох бібліотечних пунктах (пр. Московський, 

45 та Артема,44). На початку кожного навчального року традиційно проводиться 

«Місячник першокурсника». 

Формування та збереження фонду 
 Фонди НБ на 01.09.2015 р. налічують 412173 прим.  

 За звітний період  НБ отримала 2777  прим.  на суму 69671.00 грн. 

Також поповнення фонду бібліотеки відбувалися за рахунок надходжень від 

провідних кафедр університету – 721 прим. на суму 21187.00 грн. З них: ННІ ЕКТ – 

296 прим., ННІ МСМ – 15 прим., ННІ ТС – 127 прим., ННІ  БМ – 283 прим. 
Одним із джерел комплектування наукової бібліотеки є дарунки та благодійні 

надходження від користувачів, авторів тощо. Особливо Наукова бібліотека вдячна  
ректору Тіщенку Л.М., директорам ННІ МСМ – Харченку С.О., ННІ ТС – Науменку 
О.А., ННІ БМ  – Мазнєву Г.Є.; Черемісіну М.М., Антощенкову В.М., Кіриченку Р.В., 
Абаштку В.О. 

У 2015 році передплачено 80 назв періодики (з них 50 часописів, 30 газет).  
Поповнення фонду електронними виданнями кафедр становить 97 прим. 

Продовжується робота по переміщенню книг з філій до книгосховища №1 

(вул. Артема,44)., розстановка  книг у новому сховищі. Розпочата робота з відбору 

рідких та цінних видань. 
Автоматизація бібліотечних процесів. 

У 2014-2015 р.р. НБ продовжувала вдосконалювати та поповнювати  власний веб-

сайт Books.khntusg.com.ua, працює віртуальна довідкова служба. На сайті відкрито 

нову рубрику «Книга тижня» (інформація про нові надходження). (Слайд №28 ). 

Найбільш відвідувані сторінки сайту з віртуальними виставками та звітами 

краєзнавчо-туристичного клубу «Патріот». 

За звітний період зареєстровано 45 883 відвідувань сайту.  

На 01.07.2015 р. електронний каталог (ЕК) налічує 150119 записів. 
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В системі ІРБІС створено електронні читацькі формуляри (викладачі, 

співробітники, студенти) – 5862.  

У 2014 році створено майданчик для ведення видавничої діяльності ХНТУСГ за 

допомогою програмного забезпечення OpenJournalSystems. Зареєстровані в системі 

OpenJournalSystems Вісник ХНУСГ і журнал «Інженерія природокористування». 
Наприкінці 2014 р. НБ отримала 5 сучасних комп’ютерів. 
Співробітники НБ брали участь у координаційній роботі з Національною 

бібліотекою України імені В. І. Вернадського (надання Вісників та періодичних видань 
ХНТУСГ в електронному вигляді – 21 прим.). 

Інформаційно-бібліографічна діяльність (Слайд №29). 
Систематично проводилися Дні бібліотеки на кафедрах, Дні інформації, Дні 

фахівця, "Декада технічної літератури", відкриті перегляди літератури, інформаційні 

огляди літератури та ін.  

Надіслано понад 692 повідомлень про нові надходження на електронні пошти 

інститутів та кафедр університету,  

Підготовлено та надруковано два біобібліографічних покажчика з серії 

«Біобібліографія вчених ХНТУСГ» Вип. 5 «Анатолій Тихонович Лебедєв»  та вип. 6 

«Лінецький Леонід Михайлович».  

Семінар «Наукометричні показники і джерела їх отримання» – 1 (5 заходів) 

для кожного ННІ ХНТУСГ, (Всього відвідало: 193 особи). 
Науково-методична робота 

В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський 

гуманітарій – 2014» працювала бібліотечна секція «Ефективна бібліотека: функції 

та моделі розвитку».  

Засідання Клубу ділового спілкування: «Патріотизм. Бібліотечний ракурс (на 

базі Фундаментальної бібліотеки Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва). 

Протягом 2014 -2015 рр. співробітники Наукової бібліотеки мали 28 публікацій.   

Дипломом «Бібліотекар року» в номінації на «За кращу публікацію» нагороджено 

гол. бібліографа Грабар Н.Г. і провідного  бібліотекаря Соколовську Т. Б. Грабар Н.Г. 

та Соколовська Т.Б. стали авторами посібника «Libraries in the modern information 

space» (Бібліотеки у сучасному інформаційному просторі), який було видано в 

Німеччині англійською мовою.   

Культурно-просвітницька робота. 

Працюють різноманітні читацькі об'єднання та клуби: читацький клуб «Слово», 

літературно-музичний театр «Джерело», краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот».  

 Краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот» (керівник Кірєєва С.М.): 

 2 екскурсії містом з відвідуванням історичних та пам’ятних місць  

 3 екскурсійно - пізнавальних мандрівки (64 учасника) Україною та  за її межами. 

 Читацький клуб «Слово» (керівник Сьомак Т.І): 

 Виїзне засідання клубу до літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди 

(селище Сковородинівка (До міжнародного дня філософії: «Впорядкована 

мудрість»); 

 «В плеяді ювілейних дат» – вечір, присвячений 85-річчю Ліни Костенко; 

 Виїзне засідання в бібліотеці ім. В. Маяковського «Поетична світлиця». 

 Студентський театр «Джерело» (керівник Грабар Н.Г. ) – 2 вистави. 

Впроваджено нову форму роботи: формат спілкування зі студентською 

аудиторією – години освіченості. Всього за звітний період  для студентів 1-3 курсів 

було проведено – 83 години освіченості, із них 63 – з використанням мультимедійних 
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засобів («Історія книги», «Українські традиційні обряди в осінньо-зимових святах», 

«Місто долі моєї – Харків», «Українське (козацьке) бароко», «П.М.Василенко – 

корифей землеробської механіки», «Простір толерантності – простір співжиття» 

«Імена героїв в назвах вулиць Харкова»  та інші). За звітний період години освіченості 

відвідали 2578 студентів. 

Всього за звітний період було проведено  325 інформаційно-масових заходів, які 

відвідало - 6504 осіб. 
 

ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В 2014- 2015 Н.Р. 

(Слайд № 30) 

04-05 лютого2015 року в університеті аудиторами органу сертифікації ТОВ МЦЯ 

"ПРИРОСТ" – членом DQS-Group проводився наглядовий аудит системи управління 

якістю (Сертифікат DQSGmbH, сфера діяльності: надання освітніх послуг та наукова 

діяльність, реєстраційний номер 472114 QM08 від 05.04.2014 р.). 

1. Вищим керівництвом університету доопрацьовано Місію і переглянуто 

Політику, підтверджено їх актуальність.  

2. Розроблено та представлено на розгляд вченої ради проект Цілей університету 

на 2015 рік. 

3. З урахуванням змін, що відбулися, доопрацьовано і актуалізовано організаційну 

структуру університету, матрицю відповідальності, положення про підрозділи та 

посадові інструкції. 

4. Моніторингом показників процесів підтверджено досягнення цільових значень. 

5. Моніторингом процесів та аналізом структури процесів підтверджено їх 

актуальність, адекватність входів та виходів.   

6. В рамках процесу «Вивчення задоволеності споживачів» проведено 

анкетування студентів різних курсів (93,2% охоплення), слухачів ННІ післядипломної 

освіти, слухачів центру робітничих професій, допрацьовані та уточнені цільові 

значення показників задоволеності споживачів освітніх послуг. За результатами 

анкетування проведено аналіз планування та фактичної задоволеності споживачів, 

проведені заходи для реалізації пропозицій щодо поліпшення якості надання освітніх 

послуг та підвищення задоволеності споживачів. (Внесено доповнення до планів 

роботи ННІ, кафедр, та індивідуальні плани викладачів). 

З аналізу видно, що рівень задоволеності споживачів освітніх послуг в ННІ 

університету знаходиться в плановому діапазоні 4,3 бала. 

7. Систематизовано та оптимізовано документообіг університету. Оновлено 

електронну бібліотеку документів. Переглянуто, допрацьовано та оновлено «Реєстр 

типів документів»  

8. Проведено заходи щодо упорядкування обігу документів ННІ та кафедр.  

9. Здійснено верифікацію та валідацію процесів.  

10. Підтверджено адекватність входів (потреба, наявність, форми, процеси-

постачальники), виходів (необхідність, наявність, форми, процеси-споживачі) 

процесів/підпроцесів, уточнено відповідність господарів та учасників процесів, 

підтверджено адекватність дій та алгоритмів виконання, перелік та використання 

документів, перелік записів (є окремі зауваження з ведення записів по процесах), 

підтверджено ефективність та результативність процесів, наявність та адекватність 

ресурсів.   

11. Переглянуто структуру процесів університету та схему їх взаємодії, 

підтверджено їх актуальність. 

http://dqs.com.ua/
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12. Моніторингом показників процесів встановлено, що визначені 104 показників 

в цілому забезпечують критеріальну оцінку процесів, а окремі з них (10) протягом 

року  уточнювались, допрацьовувались та коректувались. 

13. Розвивається та удосконалюється система внутрішніх аудитів. План аудитів 

виконано повністю. За необхідністю та доцільністю проводились комплексні аудити. В 

аудитах брали участь 5 внутрішніх аудиторів університету, зовнішні аудитори не 

долучались. Аудитами були охоплені усі процеси СМЯ. Внутрішніми аудитами було 

охоплено 100% процесів і підпроцесів в 6 ННІ, 28 кафедрах, 8 підрозділах. 

Аудиторськими групами, які працювали протягом поточного року, було проведено 29 

аудитів,з них 7 комплексних. Виявлено 46невідповідностей, що носять статус 

зауважень Критичних невідповідностей під час аудитів не виявлено, запобіжних та 

коригуючих дій не планувалось і не проводилось. За результатами матеріалів 

внутрішніх аудитів, моніторингу процесів та підпроцесів СМЯ,: переглянуто і 

актуалізовано: 7 методик процесів; 20 моделей процесів/підпроцесів; доопрацьовано і 

актуалізовано 14 моделей процесів/ підпроцесів 

14. Проведено аналіз стану документування СМЯ. Задокументовано 95,9% 

процесів/підпроцесів, що забезпечує стабільний розвиток та удосконалення СМЯ. 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЦЕНТРУ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ 

 (Слайд №31) 

У 2014-2015 н.р.  223 слухача пройшли навчання у Центрі робітничих професій 

та отримали свідоцтва про присвоєння робітничих кваліфікацій з наступних професій: 

o тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, А2, В1, 

В2, В3) – 156 слухачів; 

o оператор комп’ютерного набору -14 студентів; 

o мельник - 5 студентів; 

o електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 3 студента; 

o електрозварник ручного зварювання-19 студентів; 

o електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах-7 студентів.; 

o кухар, кондитер-13 студентів; 

o обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (бухгалтерія)-6 студентів. 

Продовжують навчання за спеціальністю «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Кухар», «Кондитер», «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних » 22 студента, оскільки вони мають пройти виробничу практику 

до кінця жовтня 2015року. 

Обсяг підготовки студентів нашого університету за робітничими професіями в 

2010-2015 навчальних роках проілюстровано на слайді 32. 

З 1 жовтня 2014 року по теперішній час на розрахунковий рахунок університету 

надійшло 177,91 тис. грн. В найближчій час очікуються ще 22 тис.грн. Тобто за 

минулий навчальний рік Центром робітничих професій складено договорів на надання 

додаткових освітніх послуг майже на 200 тис.грн., а за п`ять років існування ЦРП 

загальна сума надходжень на розрахунковий рахунок університету склала 1 

міл.244,71 тис. грн. 

Всього за цей час пройшли навчання та отримали робітничі професії понад 1,5 

тис. слухачів. 

На 2015-2016 навчальний рік до ЦРП вже зараховані 71 студент II курсу ННІ 

МСМ, ТС, ПХВ, ЕКТ на робітничу професію «Тракторист-машиніст 
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сільськогосподарського виробництва»( категорії А1, А2, В1, В2, В3), які цього літа 

проходили навчальну практику з керування сільськогосподарської техніки. 

Крім навчання по робітничим професіям Центром робітничих професій 

проводиться навчання та здійснюється видача свідоцтв на електродопуск для слухачів 

професій «Електромонтер» та «Електрозварники». 

В 2015році закінчився термін дії ліцензії по робітничим професіям «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва»( категорії А1, А2, В1, В2, В3 та 

«Лісоруб» ( розряд з 1 по 6). При безпосередній підтримці ректора Університету 

академіка Тіщенка Л.М. подовжено термін дії її на наступні 5 років. 

В 2015-2016 році Центр робітничих професій має змогу прийняти на навчання  

більше 700 слухачів (згідно ліцензійного обсягу) для отримання однієї чи декількох 

робітничих професій з 14, проліцензованих Університетом. 

Центр робітничих професій і надалі працює над моніторингом професій, що 

потребуються  на ринку праці, шукає шляхи залучення до навчання представників 

зовнішньої цільової аудиторії та над системою ціноутворення на надання освітніх 

послуг цим категоріям для суттєвого покращення фінансової результативності, а також 

над ліцензуванням нових, затребуваних робітничих професій. 
 

ВИХОВНА РОБОТА  

(Слайд №33-46) 

Виховна робота університету протягом навчального року здійснювалася  

відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді та 

Комплексного плану виховної роботи університету. 

В плануванні та проведенні  заходів враховані питання впровадження філософії 

успішності, виховання освіченості, робота здійснюється відповідно до прийнятого в 

університеті кодексу честі. За звітний період проведено близько 580 заходів, з яких 

зовнішніх – 76. Загальна кількість учасників – 3,5 тис. студентів. 

Серед традиційних виховних заходів слід назвати День знань, конкурс «Дебют 

першокурсників», «День механіка», День технолога», День енергетика», Дні відкритих 

дверей, «Свято випускника», Конкурс «Кращий куратор року», Конкурс-виставка 

творчих робіт та виробів студентів та викладачів ХНТУСГ «Барви осені», конкурс «Я 

спілкуюсь рідною мовою», фотоконкурс-виставка авторських робіт студентів та 

співробітників  «Подих весни», Свято Масляної, День народження ННІ БМ, Міс 

Студентство ХНТУСГ, фестиваль команд КВН «Kiss-Свін», Олімпійський урок, 

спартакіада, спортивні свята, участь у міському конкурсі «Студентська весна», 

міжнародному фестивалі «Таліца», святі Івана Купала у Національному меморіально-

літературному музеї Г.Сковороди тощо.                 

У тісній співпраці з комітетом у справах молоді працює профспілковий комітет. 

Значна частина напрямків його роботи спрямована на здійснення виховної роботи, 

участь в організації та проведення різноманітних заходів, вирішення соціальних та 

побутових питань студентської молоді. 

Комітетом у справах молоді постійно надається інформаційно-методична 

допомога студентському комітету з питань планування, організації та проведення  

заходів. Студентський актив бере участь у засіданнях дирекцій ННІ,  ади кураторів, 

профспілкового комітету, комітету у справах молоді і спорту, стипендіальних комісій. 

В університеті працює Психологічна служба, співробітники якої здійснюють 

індивідуальні консультації зі студентами та викладачами, тестування, надають 
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допомогу кураторам, зокрема, першого курсу, щодо адаптації студентів до навчання та 

кураторам старших курсів щодо майбутнього працевлаштування студентів.  

Центр гендерної освіти ХНТУСГ здійснює просвітницьку діяльність серед 

студентів та викладачів. Студентський волонтерський загін, що працює при центрі,  

був учасником численних заходів міського та обласного рівнів: семінарів,  

конференцій, наукових конкурсів.  

Активно проводиться робота зі студентами-сиротами (відповідальна за роботу 

викл. кафедри ЮНЕСКО Омельченко Г.Ю.). 

Здійснюється шефська робота в Кочетоцькій школі-інтернаті для дітей-сиріт 

(придбання канцелярських товарів, подарунки, привітання зі святами, концерти). 

У 2014-2015 навчальному році кафедра культурних універсалій повністю 

виконала навчальне навантаження. Кафедрою викладаються дисципліни «Історія 

української культури», «Культурологія», «Корпоративна культура», англійською 

мовою «History of Ukrainian culture», «Cultural studies». Повністю розроблені лекційні 

курси, програми дисциплін, практичні заняття, мультимедійні презентації. Матеріали 

постійно оновлюються відповідно сучасним вимогам. Розроблені спецкурси на вибір 

студентів: «Гендерна культура», «Організація туризму», «Культура Харкова», «Основи 

дизайну». 

На базі ХНТУСГ за ініціативою кафедри культурних універсалій та кафедри 

мовної підготовки відбулась міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Мова. Наука. Культура». Завдяки ректорату університету була надрукована збірка з 

публікаціями 110-ти учасників конференції. В збірку увійшли наукові роботи 

викладачів та аспірантів з таких країн як: Україна, Білорусія, Чехія, Туреччина, 

Німеччина, Франція, США. Було представлено 42 організацій-учасників, 9 з яких – 

зарубіжні. 

Викладачі кафедри культурних універсалій систематично приймають участь у 

семінарах, тренінгах, конкурсах. Так: 

 зав. кафедри культурних універсалій Мазоренко М.О. пройшла 40-годинний 

навчальний курс літньої школи «Гендерна теорія для соціогуманітарних факультетів»; 

  зав. кафедри культурних універсалій Мазоренко М.О. та доцент Грабар Н.Г. 

прийняли участь в усіх заходах і круглих столах «Тижнів німецької культури в 

Україні»; 

 доцент Грабар Н.Г. пройшла планове підвищення кваліфікації у Харківській 

державній академії дизайну і мистецтв; 

 доцент Кухаренко А.Л. впровадила тренінг «Комунікативна культура 

менеджера»; 

 асистент Прилипченко Н.С. пройшла тренінг «Гендерна компетентність у 

соціогуманітарних науках», а також зайняла почесне 2 місце у районному етапі 

конкурсу «Молода людина року 2014», у номінації «Культура і мистецтво». 

Велику увагу кафедра культурних універсалій приділяє виховній роботі. За 

звітний рік було проведено 49 заходів, у яких прийняли участь понад 1000 студентів. З 

них: 23 мистецькі заходи, у яких прийняли участь понад 600 студентів;  інтелектуальні 

конкурси, олімпіади, семінари (10 учасників); 5 зустрічей з письменниками, 

видатними людьми, лідерами виробництва (29 учасників), 9 (дев’ять) екскурсій до 

музеїв міста (250 учасників), 8 відвідувань театрів (216 студентів), 7 

профорієнтаційних заходів (67 учасників). Художніми колективами кафедри було 
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здобуто 4 призових місця на конкурсах, 1 студент став фіналістом конкурсу «Голос 

країни». 

Студентським комітетом проведені наступні заходи у 2015 році: 

16-19 червня  2015 року – участь у 17 Зліт студентських лідерів аграрної освіти 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, м. Львів.  

ВОЛОНТЕРИ:Постійно впродовж навчального року Волонтерська організація 

ХНТУСГ традиційно приймала участь в різних заходах на базі нашого університету, 

розвитком цього року стало співпраця з Департаментом у справах сім'ї молоді та 

спорту, що дозволило показати свою роботу на рівні міста та України.  

08-09 січня 2015 р. - організації веселощів для дітей нашого міста. , на території 

Новорічного містечка пл. Свободи.  

11 квітня 2015 р.- активно підключилися  до  організації заходуII Харківського 

Міжнародного марафону МТС, взявши на себе важливі ділянки роботи.  

23 травня- підключилися до встановлення рекорду України з наймасовішого 

виконання Віденського вальсу на одній локації.  

24 травня 2015 р. - зарекомендувавши себе, як дисциплінована та відповідальна 

організація мали можливість відповідати за найважливіший сектор роботи – 

розстановка учасників та координація руху фігури велосипеда у встановленні рекорду 

на Всеукраїнському велодні.  

26 червня 2015 р. – перемога в Харківському молодіжному Батлі «Здоровый 

отдых – здоровый ты» 

23 серпня 2015 р. – XXX Міжнародний традиційний легкоатлетичний марафон 

«Визволення» присвячений Дню міста, 24-й річниці Незалежності України. 

Зауважуємо що заходи міського рівня сприяють профорієнтаційній роботі 

університету, певна кількість цьогорічних першокурсників отримали інформацію про 

ВНЗ саме від волонтерів. 

СПОРТ:Традиційно щорічно проводяться тижні здоров’я в квітні. Активну 

участь студентські комітети ННІ взяли у проведенні університетської спартакіади з 14 

видів спорту вересень-травень та урочистого заходу «Олімпійський урок». 

Новинками цього року стало: 

 за ініціативою студентського комітету впроваджуються спільні спортивні заходи 

між викладачами та студентами такі як: міні футбол, чемпіонат з лазертагу, боулінг, 

велопробіги та багато іншого.  

 «Спортивний батл» між Студрадами гуртожитків університету та 

Студентським комітетом університету.   

ДЕБАТИ:  

21 вересня 2015 року – відбулося святкове відкриття Дебатного клубу ХНТУСГ , 

що стало кульмінацією 3-х місячної роботи Студентського комітету для запуску цього 

проекту, та новім вектором розвитку наших студентів. 

Студентські ЗМІ: на базі студентського комітету створено ТВ групу яка 

займається створення дайджест новин з заходів університету. 

Студентським комітетом за сприяння дирекції ННІ ЕКТ проведено понад 20 

заходів різного спрямування (3 мотопробіги клубу «Moto btothers», велопробіг до 85-

річчя університету, 2 вечори відпочинку спільно зі студкомітетом ННІ БМ, кубок ННІ 

ЕКТ з боулінгу, літературно-мистецький вечір до 85-річчя Ліни Костенко, 

Електричний Гарбуз, Барви осені, дебют першокурсника, екскурсії до Фельман-парку 

та ботанічного саду НУ ім. Каразіна). 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Слайд №45 

У 2022 році виповнюється 300 років від дня народження великого українського 

філософа, педагога, просвітителя, поета Г. С. Сковороди. Сім років (2016-2022 рр.) - 

термін достатній, щоб гідно відзначити ювілей. Для чого Інститутом інноваційного 

менеджменту і каф. ЮНЕСКО пропонується в проекті «2016-2017 року» опрацювати 

успішний інструментарій для формування територіальних громад українських 

сіл і міст у планетарній місії сталого розвитку з урахуванням ідей Проекту 

«Сковорода-300». 

Поява, особливо в ХХ сторіччі, ряду нових гуманітарних і природознавчих наук, 

концепцій, теорій, яка в синтезі з ідеями Сковороди створює нові можливості у 

вирішенні проблем: якими опікується ООН; а також планетарного 

біоноосенсоросферного погляду на процеси розвитку живої матерії; формування 

особистості на ідеях людиноцентризму з «принципами дитино-та студентоцентризму»; 

формування успішних територіальних громад; розробка підсумкової концепції для 

використання в проектах пов’язаних, перш за все з ідеями Сковороди.  

В результаті досліджень очікуються наступні результати – це: 

1) відпрацьована гіпотеза моделі системи досягнення сталого інноваційного 

розвитку регіонів України на шляху пошуку успішного інструментарію підвищення 

якості життя українців у контексті досягнення цілей в ХХІ столітті і ІІІ 

тисячоліття за директивами ООН та ідей Сковороди;  

2) підготовлене Положення «Вимоги до успішних територіальних громад-

символів України»; 

3) розроблено Проект Закону України «Про збереження живої матерії на 

сільгосп угіддях», який буде переданий у Верховну Раду України; 

4) організація та проведення Міжнародної ювілейної конференції, яка 

присвячена 295-річниці від дня народження Г.С.Сковороди, з обговорення на ній 

Концепції подальшого розвитку Мегапроекту «Сковорода-300» в період підготовки 

святкування 300-річного ювілею мислителя і далі до 2044 і 2072 років.  

 Найближчою задачею, яка стоїть перед ІІМ та кафедрою ЮНЕСКО, це 

діяльність в якості співорганізаторів Міжнародного форуму «AGROPORT-2015», де 

планується здійснити комплекс заходів від нашого університету за програмою форуму. 

 Він відбудеться 15-17 жовтня 2015 у м. Харкові в рамках оголошеного 

Організацією Об’єднаних Націй – Міжнародного року ґрунтів. Враховуючи виняткову 

значущість ґрунтових ресурсів у забезпечені економічної, продовольчої та екологічної 

безпеки нашої країни, ключовим заходом Форуму стане Міжнародна наукова 

конференція «ГРУНТОВІ РЕСУРСИ – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

КРАЇНИ», яка відбудеться 16 жовтня 2015 року. Основним організатором 

Конференції є Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

ім.О.Н. Соколовського» за підтримки ООН, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Національної академії наук України та ХОДА. 

 В межах конференції планується проведення низки семінарів, круглих столів, 

виставкових заходів тощо. Буде обговорено широке коло питань щодо спасіння, 

підтримки, збереження та захисту, ефективного використання ґрунтового покрову, як 

планетного явища, що відіграє визначну роль у житті кожної людини на Землі. 

 На Форум запрошуються всі фахівці нашого університету. 

 На фото показані місця проведення заходу (Слайд №46). 
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СПОРТИВНЕ  ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 (Слайд №47) 

 06.11.2014 року було проведено щорічний Всеукраїнський Олімпійський урок. 

Студенти I – II курсів в актовій залі нашого університету брали активну участь у 

спортивній вікторині та переглянули документальний фільм про Олімпійський рух.  

         У квітні з академічними групами проводились експериментальні заняття з вільної 

боротьби та настільного тенісу, де студенти мали можливість побачити наших 

майстрів спорту в дії, та під їх керівництвом і страховкою оволодіти азами цих видів 

спорту, ознайомитись з підготовчими вправами. За результатом 5 хлопців здобули 

путівки до борцівського клубу (Слайд №47). 

Команда ХНТУСГ ім. Петра Василенка брала участь у мiжвузівських змаганнях з 

військово-прикладних видів спорту, присвячених Дню захисника Вітчизни 21 – 23 

лютого 2015 р.  

11.04.2015 р. студенти нашого університету прийняли участь у Другому 

міжнародному Харківському марафоні. 

 04.05.2015 р. відбулося урочисте відкриття XII літньої Універсіади України 2015 

року де наші студенти спостерігали змагання з легкої атлетики. 

19.05.2015 року відбулися фінальні змагання щорічної Спартакіади ХНТУСГ 

серед студентів ННІ. Це велика подія коли на стадіоні збираються студенти всіх 

факультетів та керівництво університету. Студентам дуже приємно одержувати 

нагороди на очах сокурсників та керівництва. Ця подія відображається в засобах 

масової інформації Харківської області і стала однією із візитних карток нашого 

університету. 

Результати спартакіади ХНТУСГ 2014 – 2015 н.р.: 

I місце  МСМ    

II місце  БМ    

III місце  ТС 

IV місце   НКТ 

V місце  ПХВ 

Збірна команда університету з футболу вийшла у полуфінал Студентської Ліги  

«Металіст» 2014- 2015 р.та посіла 3 місце серед ВНЗ Харкова.  

(Слайд №48)Досягнення студентів спортсменів ХНТУСГ 2014-2015 н.р. 

1.Савалюк Олександр (ННІ ТС) - III місце – чемпіонат Європи з регбі – 15 у складі 

збірної команди України. Серпень 2014 р. 

2. Шатохін Денис (ННІ ПХВ) - I місце – XXIX міжнародний л/атлетичний марафон.

  Серпень 2014 

3. Найденко Вадим (ННІ ЕКТ) - III місце – чемпіонат України з класичного 

пауерліфтінгу. Вересень 2014 

4.Олійник Антон (ННІ ТС) - III місце – Чемпіонат України з греко-римської боротьби 

серед молоді. Жовтень 2014 р. 

5.Фільчаков Ярослав (ННІ ПХВ) - I місце – Всеукраїнський турнір присвячений 

пам’яті Гаріяна з греко-римської боротьби. Жовтень 2014 р. 

6.Хрістосов Андрій (ННІ БМ) - I місце – Кубок України з кікбоксінгу. Жовтень 2014 р. 

7.Олійник Антон (ННІ ТС) – I, III місце – Кубок України с боротьби сумо. Жовтень 

2014р. 

8.Чіріч Сергій (ННІ ПХВ) - I місце – Кубок України з УШУ. Листопад 2014 р. 
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9.Фільчаков Ярослав (ННІ ПХВ) - I місце - Чемпіонат України з греко-римської 

боротьби серед молодді.  Листопада 2014 р.  

10.Грабницький Володимир (ННІ ТС) - II місце- Всеукраїнський відкритий 

традіційний турнір з вільної боротьби. Жовтень 2014 р. 

11. Дем’янова Лоліта (ННІ ПХВ) - III місце – міжнародний турнір з вільної боротьби 

на приз Олімпійського чемпіона А. Медведєва. Листопад 2014 р.  

12. Дем’янова Лоліта (ННІ ПХВ) - III місце – міжнародний турнір з  вільної боротьби, 

присвячений пам’яті І. Куліка.  Листопад 2014 р.  

13. Кнігін Ярослав (ННІ ПХВ) - I місце - міжнародний турнір з вільної боротьби серед 

чоловіків. Листопад 2014 р. 

14. Олійник Антон (ННІ ТС) – III місце - міжнародний турнір з греко-римської 

боротьби. Листопад 2014 р. 

15. Мірошніков Данііл (ННІ ТС)– III місце - міжнародний турнір з вільної боротьби. 

Листопад 2014 р. 

16. Дорошенко Богдан (ННІ ТС)– II місце- міжнародний турнір з настільного тенісу.  

Грудень 2014 р. 

17. Дем’янова Лоліта (ННІ ПХВ) - міжнародний турнір з вільної боротьби серед дівчат 

- III місце.  Січень 2015р.  

18. Бурлаков Олексій (ННІ ТС) - III місце у відкритому чемпіонаті Харківської області 

з пауерліфтінгу серед юніорів.  Січень2015 

19. Фільчаков Ярослав (ННІ ПХВ) – міжнародний турнір з греко-римської боротьби – 

II місце. м. Київ. Січень 2015 

20. Олійник Антон (ННІ ТС) - III місце у чемпіонаті України з греко-римської 

боротьби серед молоді. м. Миколаїв. Лютий 2015 

21. Шатохін Денис (ННІ МСМ) – II місце у відкритому чемпіонаті Харкова з 

л/атлетики у закритих приміщеннях серед КЛБ. м. Харків. Лютий 2015  

22. Христосов Андрій  (ННІ БМ) – чемпіонат України серед дорослих і студентів з 

кікбоксінгу: I місце – «Лайт», II місце – «Фул». м. Харків. Лютий2015.  

23. Олійник Антон (ННІ ТС) - III місце у чемпіонаті України з боротьби сумо  

м. Луцьк.  Березень 2015 

24. Фільчаков Ярослав (ННІ ПХ) -  I місце - Чемпіонат України з греко-римської 

боротьби серед молодді . м. Миколаїв. Березень 2015 

25. Христосов Андрій  (ННІ БМ) – чемпіонат України серед дорослих   з кікбоксінгу 

WPKA   «Лайт» I місце , м. Харків. Березень 2015 

26. Слюсаренко Артем (ННІ МСМ) – I місце: змагання Харківської області  «Спорт 

протягом життя» з вільної боротьби. м. Харків.  Березень 2015 

27. Лафьоров Олександр (ННІ ПХВ) - I місце: змагання Харківської області  «Спорт 

протягом життя» з вільної боротьби. м.. Харків.   Березень 2015 

28.Мірошніков Данііл (ННІ ПХВ) - I місце: змагання Харківської області  «Спорт 

протягом життя» з вільної боротьби. м. Харків.    Березень 2015 

29. Книгін Ярослав (ННІ ПХВ) - I місце: змагання Харківської області  «Спорт 

протягом життя» з вільної боротьби. м.. Харків.   Березень 2015 

30.Чумак Євген (ННІ МСМ) - I місце: змагання Харківської області  «Спорт протягом 

життя» з вільної боротьби. М. Харків. Березень 2015 

31. Книгін Ярослав (ННІ ПХВ) - III місце у чемпіонаті України з вільної боротьби 

серед дорослих. м. Харків.  Квітень 2015 
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32. Бурлаков Олексій (ННІ ТС) - III місце у відкритому чемпіонаті Харківської області 

з класичного пауерліфтінгу. м. Харків.  Квітень 2015 

33. Фільчаков Ярослав (ННІ ПХВ) - I місце Міжнародний турнір «Кубок перемоги» з 

греко-римської боротьби. Білорусь м. Мінськ.  Травень 2015 

 (Слайд №49)Викладачі каф. фізичної культури та спортивний клуб, штатні 

тренери ДСТ «Колос» організували та проводили спортивно – тренувальну роботу у 16 

спортивних секціях де займалося 432 студента університету. У спортивно – масових 

змаганнях на рівні ННІ університету прийняло участь 1235 студентів. (Слайд № 50). 

 Кафедрою проводиться профорієнтаційна робота в Близнюківському районі. 

Робота проводиться спільно з райдержадміністрацією, відділом освіти, ДЮСШ, 

комунальним підприємством «Спорт для всіх», директорами шкіл, які введені до 

Просвітницької ради нашого університету, спільно з студентським земляцтвом, 

Близнюківської районної громадської інформаційної газети « Нове життя». 42 

студента навчається у ХНТУСГ. 

(Слайд №51) Регбійний клуб «Тех-А-С» вийшов у фінал групового етапу 

чемпіонату України регбі 7 та суперлігу регбі 15. 

 

ВИСТАВКОВО-МУЗЕЙНИЙ ЦЕНТР У 2015 Н. Р.  

(Слайд №52) 

Музей як структурний підрозділ відіграє величезну роль у збереженні історико-

культурної спадщини нашого університету, у формуванні освіченої розвиненої 

особистості, вихованні у студентської молоді почуття любові до рідної країни, міста, 

свого навчального закладу.  

Протягом року проведено: 

 - ознайомчі екскурсії з історії університету для всіх студентів Першого курсу; 

 - тематичні екскурсії для студентів старших курсів на тему «Видатні науковці і 

педагоги університету»; 

 - екскурсії для гостей університету. 

Музей працює над виконанням важливого наукового проекту: Історія ХІМЕСГ-

ХНТУСГ.  

11 березня 2015 р. у Виставково-музейному центрі університету відбувся 

науковий семінар«Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка у планетарній місії України: віхи історії», в 

якому взяли участь студенти університету та групи Х-12 Коледжу переробної та 

харчової промисловості ХНТУСГ, викладачі коледжу та університету.  

Через музей здійснюється значна робота по національно-патріотичному 

вихованню молоді та формуванню іміджу університету.   

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

(Слайд №53) 

Розвиток міжнародних контактів університету спрямований перш за все на 

інтеграцію технічної аграрної освіти до європейського освітянського простору з метою 

закріплення теоретичних знань студентів, отриманих в університеті, шляхом 

опанування практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з 

розвинутим аграрним сектором економіки. 

Сфера міжнародної діяльності університету визначена в Програмі сталого 

розвитку університету. Університет розробив та здійснює програму співробітництва з 
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провідними європейськими начальними закладами сільськогосподарського 

спрямування в науковій сфері і в методичному забезпеченні навчального процесу: 

- університет уклав і реалізує угоди з потужними агро – об’єднаннями Європи щодо 

спільної підготовки в практичній площині майбутніх фахівців сільського 

господарства;  

- університет має ефективно діючу розширену програму сільськогосподарської 

практики студентів в європейських країнах: Франції, Німеччині, Нідерландах, 

Швеції, Данії, Швейцарії, Норвегії, Польщі, Австрії; 

- університет, як член Європейської асоціації аграрних ВНЗ, протягом 12 років, 

активно співпрацює з європейськими університетами;  

-  університет залучений до європейської і світової мережі ЮНЕСКО.     

Університет став учасником міжнародного консорціуму під егідою ДААД. 

Програма дій консоціуму розпочинається з січня 2016 року. 

В непростих умовах університет зберігає стосунки з західними партнерами і 

відповідно програми практики, незважаючи на те, що кількість учасників студентської 

сільськогосподарської практики, через кризові явища в Європі , суттєво скоротилась. 

За ініціативою ректора університету академіка Л. М Тіщенка розпочато і 

продовжується  навчання англійською мовою за всіма фахами студенти з першого 

року навчання. Це створює вагомий потенціал майбутніх практикантів для 

англомовних країн. 

Міжнародна діяльність відображається і в щорічних міжнародних науково-

практичних конференціях. Університет став визнаним в Україні полігоном 

випробування сучасних  наукових концепцій сільського господарства. 

В конференціях, що проводять кафедри Фізики,теоретичної механіки та деталей 

машин, Тракторів і автомобілів, Технологічних систем ремонтного виробництва , 

Оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, Організації виробництва, 

бізнесу та менеджменту, економіки і маркетингу завжди приймають участь провідні 

фахівці з закордону. 

На сучасний момент міжнародна діяльність стає визначальним фактором при 

підведенні результатів діяльності університетів і отриманні певного місця в 

рейтинговому переліку.  

ННІ ТС це Міжнародне співробітництво з 17 країнами. У поточному році підписані 2 

договори про співробітництво з Німецькою заводом по виробництву кліткового 

обладнання для вирощування птиці  Hellman (м.Фехта). Ведеться 21 програма по співпраці 

із закордонними партнерами, інтенсивна співпраця з 24 науково-дослідними організаціями 

та 32 навчальними закладами. 

Проекти та міжнародне співробітництво кафедри ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування»: 

 Кафедра входить до складу унікального творчого об’єднання, міжуніверситетської 

мережі кафедр ЮНЕСКО і партнерів «Культура світу через комунікацію»; 

 Міжкафедральне дослідження кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського 

спілкування» ХНТУСГ і кафедри Технічних предметів Університету Градець-

Кралове (Чеська республіка) за темою «Економічні знання в умовах трансформації 

соціальної діяльності та комунікації»; 

 Міжнародна наукова співпраця кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського 

спілкування» ХНТУСГ і Відділу філософії політики та соціальної комунікації 
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Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща) за темою 

«Філософська та соціальна комунікація»; 

 Проект «Від успішного інструментарію до успішних територіальних громад (у 

планетарній біоноосенсорній місії сталого розвитку)»; 

 Міжнародна наукова співпраця кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського 

спілкування» ХНТУСГ і Інституту Філософії НАН республіки Білорусь. 

 

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  

(Слайд №54) 

Підготовка іноземних громадян в університеті здійснюється у відповідності до 

вимог діючого законодавства, нормативних документів та розпоряджень адміністрації. 

На початку 2014-2015 навчального року в університеті контингент іноземних 

громадян складався із 191 особи з 12 країн. Це представники Туркменістану, Китаю, 

Узбекистану, В’єтнаму, Росії, Туреччини, Азербайджану, Іраку, Пакистану, Литви, 

Сенегалу, Конго. Іноземні громадяни навчаються за всіма формами підготовки 

іноземних громадян в університеті та за всіма напрямами та спеціальностями, в якості 

слухачів підготовчого відділення, студентів бакалаврату і магістратури, проходять 

підготовку в аспірантурі університету. 

В результаті вступної кампанії 2014-2015 н.р. контингент іноземних громадян 

було збільшено до 309 осіб, станом на 01.03.2015 р., тобто на навчання за всіма 

акредитованими напрямами, спеціальностями, підготовче відділення та програми 

аспірантської підготовки було прийнято 118 осіб. В 2015 році успішно закінчили 

навчання 109 осіб.  

Станом на 01.09.2015 р. в університеті навчаються 144 іноземних громадянина. 

Прийом на навчання у 2015 році згідно діючого законодавства триватиме до 

15 листопада, а на підготовче відділення – без обмеження строків прийому. 

У роботі з іноземними громадянами університет співпрацює з Державним 

підприємством «Український державний центр міжнародної освіти України» МОН 

України, з вищими навчальними закладами м. Харкова і України, а також 

університетами Туркменістану, Туреччини, Російської Федерації. Університет активно 

працює з суб’єктами підприємницької діяльності щодо залучення іноземних студентів 

на навчання, налагоджені плідні взаємовідносини з відділами освіти Посольств 

Туркменістану, Азербайджану та Туреччини, Торгово-промисловою палатою та 

Міністерством освіти Туркменістану, Міністерством освіти Республіки Азербайджан 

та Міністерством освіти і науки Туреччини.  

09.10.2014 р. відбулася зустріч ректора ХНТУСХ академіка Тищенко Л.М. та 

туркменських студентів університету с Першим секретарем Посольства Туркменістана 

в Україні Бердиєвим Сердаром Довлетяровичем. Виконана низка заходів з метою  

реалізації програми «подвійного диплому» з Туркменським сільськогосподарським 

університетом ім. С.А. Ніязова. 

Деканат по роботі з іноземними громадянами під керівництвом ректорату 

постійно веде роботу з розширення міжнародних зв’язків і залучення іноземних 

громадян на навчання в університет, а в поточних умовах головним завданням стає 

стабілізація контингенту та недопущення суттєвого зниження темпів його поповнення. 
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РОБОТА СОТ “ ОБЕРІГ ” ЗА 2015 Р. 

 (Слайд №55) 

Протягом оздоровчого сезону 2015 року, загальна кількість відпочиваючих, що 

скористалися послугами СОТ «Оберіг» складає 781 чоловік. Із них співробітники 

університету та члени їх сімей 94 чоловіка. Загальна сума коштів від реалізованих 

путівок склала 541740 грн. 

При підготовці до оздоровчого сезону було відремонтовано 15 літніх будиночків, 

модернізовано 35 ліжок та 15 столів, проведено ремонт першого поверху котеджу,та 

здійснено поточний ремонт допоміжних приміщень. 

В подальшому планується заміна ліжок в інших будинках,та й самі будинки 

потребують проведення ремонту, тому що вони знаходяться в не задовільному стані. 

Це дасть змогу покращити умови для відпочинку, цим самим збільшити кількість 

відпочиваючих. 

 

РОБОТА АГЧ З ПІДГОТОВКИ УНІВЕРСИТЕТУ  

ДО 2014-2015 Н. Р. 

 (Слайд №56) 

За минулий період АГЧ було виконано ряд заходів щодо підготовки навчальних 

корпусів і гуртожитків до нового навчального року, а саме: 

І. Навчальні корпуси 

1. Навчальний корпус,  вул. Артема,44: 

– оновлено і відремонтовано 2 та 3 поверхи, з заміною покриття для підлоги; 

– відремонтовано цоколь будівлі; 

–  капітально відремонтовано приміщення, площею 70 м
2
, для

 
 бібліотеки і 

виготовлено стелажі для зберігання книг. 

2 . Навчальний корпус,  вул. Мироносицька, 92: 

– проведено капітальний ремонт аудиторій №№ 112, 106 з заміною системи 

опалення та вікон; 

– в 306 аудиторію виготовлено нові меблі для навчання та стенди для проведення 

практичних занять зі студентами;  

– капітально відремонтовано праве крило коридору першого поверху, з заміною 

вікон та системи опалення; 

– капітально відремонтовано приміщення
 
 бібліотеки, з заміною вікон та системи 

опалення. 

3. Лабораторний  корпус,  пр. Московський,45: 

–      капітально відремонтовано сходовий марш з 1 по 4 поверхи; 

– відремонтовано 405 та 412 аудиторії. 

ІІ. Гуртожитки 

– Кімнати для студентів 1 курсу були відремонтовані капітально. 

– В усіх гуртожитках зроблено косметичний ремонт в місцях загального 

користування. 

– Проведено капітальне обладнання душової кімнати в гуртожитку по 

вул. Артема,44 а. 

– Капітально відремонтовано 50 % покрівлі в гуртожитку по вул. Гвардійців 

Широнінців, 43 б. 

– Замінено на нові 20 шт газових плит в гуртожитках університету.  
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Слід зазначити, що протягом усього відповідного періоду співробітниками 

адміністративно-господарської частини забезпечувалась якісна безперервна робота 

інженерних систем водо- та  газопостачання, каналізації, вентиляції, засобів зв’язку, 

обладнання в усіх приміщеннях університету. 

Головним завданням, що ставить перед підприємствами, організаціями, 

установами та населенням Уряд України є впровадження заходів з енергозбереження. 

Було проведено ряд заходів щодо експлуатації і утримання енергетичного 

господарства (змінено лампи, розподільники в щитових,  проводка і т.д.,).  

Відповідно до плану-графіку проводились роботи із профілактики, 

обслуговування та запуску інженерних систем теплового господарства до нового 

опалювального періоду. Співробітниками АГЧ проводилась професійна своєчасна 

ліквідація аварій теплових мереж, що проходять по території гуртожитків і не 

належать університету. Але без капітального утеплення фасадів гуртожитків, заміни 

старих зношених вікон на пластикові тощо - серйозного зменшення затрат на опалення 

годі чекати, а це понад 3,3млн.грн. за цінами минулого року. 

Була проведена робота з забезпечення пожежної безпеки: в усіх навчальних 

корпусах та гуртожитках було замінено вогнегасники на нові. 

Слід відмітити, що усі співробітники АГЧ активно і доброякісно виконували свої 

службові обов’язки на благо університету.  

 

 

 

 

 

 

Шановні члени вченої ради! 

Проект рішення наведено на слайдах № 57-60 і роздано проректорам, директорам 

ННІ. 

Рішення ради, сьогоднішній звіт розмістимо і на сайті університету, на сторінці 

ректора. 

На завершення хочу подякувати працьовитому колективу, який свої досягнення 

присвячує 85-річчю славетного університету. 

 

Дякую за увагу! (Слайд № 61). 
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ПРОЕКТ 

Рішення 

    Вченої ради ХНТУСГ від 01.10.2015 р. 

“Підсумки роботи університету за 2014-2015 навчальний рік та  

завдання колективу на 2015-2016 навчальний рік” 
Доповідач: ректор університету, академік Тіщенко Л.М. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора університету, академіка Тіщенка 

Леоніда Миколайовича вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь ректора університету, академіка Тіщенка Леоніда Миколайовича 

«Підсумки роботи університету за 2014-2015 навчальний рік та завдання колективу 

на 2015-2016 навчальний рік» затвердити.  

2. Ректорату (проф. Войтову В.А., проф. Жилі В.І., Волкову В.Є., доц. Науменку А.О., 

проф. Гришину І.Я., директорам ННІ, директору коледжу Скрипці Л.І. та технікуму 

Гречкіну Ю.В.) визначити комплекс пріоритетних заходів, спрямованих на 

подальше покращення показників роботи, підвищення ефективності та якості 

навчально-виховного процесу, наукової роботи відповідно до Закону «Про вищу 

освіту», державних та Європейських стандартів вищої освіти.  

ДЛЯ ЦЬОГО: 

Директорам Центрів: транспортно-логістичного (проф. Войтов В.А.), навчально-

дослідного центру рослинництва (доц. Харченко С.О.), фінансово-економічного 

забезпечення (Даниленко Т.П.), ефективності господарювання (доц. Вітковський 

Ю.П.), організаційно-адміністративний (доц. Бредихін В.В.) розробити План заходів з 

підвищення ефективності сфер діяльності закріплених підрозділів; 

                                                             Термін – до 01.12.2015р. 

Продовжити удосконалення якості освіти та оцінки її відповідності концепції 

загального управління якістю (Total Quality Menegement, TQM) і вимогам 

міжнародних стандартів якості ISO 9001:2008 (International Organization for 

Standardization) для проведення наглядового аудиту та підтвердження університетом 

міжнародного сертифікату менеджменту якості освітянської діяльності (доц. 

Гурський П.В.); 

                                                       Термін – вересень-лютий 2015-16 н.р.. 

 розглянути стан та намітити заходи щодо розвитку системи підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників університету із запровадженням  постійно діючих 

курсів, семінарів з обміну досвідом – для забезпечення глибокої перебудови 

психологічної, дидактичної, методичної та наукової діяльності професорсько-

викладацького складу, опанування викладачами інтерактивних методів навчання, 

інформаційних технологій при впровадженні дистанційного навчання, при переході 

на стандарти вищої освіти, зорієнтованих на компетентнісний підхід в освіті і 

збільшення часу на самостійну роботу студентів. Забезпечити стажування 

професорсько-викладацького складу на провідних підприємствах Харківщини, 

України та зарубіжжя (доц. Автухов А.К., проф. Шебанов О.Г.); 

        Термін – до 1.12.2015р. 

 завершити впровадження автоматизованої системи управління «університет», 

встановити контроль за виконанням графіка удосконалення електронних навчально-

методичних матеріалів з дистанційного навчання, розглянути можливість 
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ліцензування дистанційного навчання (проф. МегельЮ.Є., доц. Ляшенко С.О., 

директори ННІ). 

        Термін – впродовж навчального року. 

 Директорам ННІ, зав. кафедр, директору центру працевлаштування та практики (доц. 

Сайчуку О.В.) продовжити широкомасштабну роботу з відновлення тісних 

зв’язків з роботодавцями-замовниками фахівців як з точки зору забезпечення  

процесу професійно-практичної підготовки, так і майбутнього працевлаштування 

випускників, а також відродження студентських загонів. 

        Термін – впродовж навчального року.  

 Комітету у справах молоді (доц. Моісеєва Н.І.) підвести підсумки організаційно-

виховної роботи в університеті, удосконалити та активізувати роботу з патріотичного 

виховання з урахуванням нового досвіду, продовжити розвиток студентського 

самоврядування, провести аналіз і намітити відповідні заходи з поліпшення її 

ефективності – для підвищення ролі і відповідальності студента як суб’єкта освітньої 

діяльності, самоорганізації власної освіти, участі у науковій творчій роботі, в  

управлінні  навчально-виховним процесом, для реалізації стратегії формування 

студента як успішної особистості, здатної до самореалізації.  

        Термін – до 30.01.2016р. 

 Ректорату (проф. Жила В.І.) взяти під контроль імплементацію Закону «Про вищу 

освіту», зокрема: продовжити практику проведення ректорських контрольних із 

застосуванням експертних і тестових методів оцінювання рівня знань та 

компетентності; систему оновлення навчальних планів, навчання в єврогрупах, 

глибше проаналізувати результати незалежного оцінювання знань та удосконалити 

систему підготовки студентів до дистанційного контролю знань. 

        Термін – вересень-квітень 2015-16 н.р.. 

 З метою подальшого поліпшення якісних характеристик науково-педагогічних кадрів 

кафедр підвищити відповідальність завідувачів кафедр, наукових керівників 

аспірантів за формування науково-педагогічного потенціалу підрозділу, якість 

надання освітніх послуг. Продовжити удосконалення підготовки студентів 

англійською мовою з метою створення іноземного мовного середовища в 

університеті, збільшення привабливості ХНТУСГ для студентів, які планують 

продовжити навчання за кордоном (проф. Шебанов О.Г., доц. Вітковський Ю.П.). 

        Термін – впродовж навчального року. 

 декану по роботі з іноземними громадянами доц. Науменку А.О., зав. каф. мовної 

підготовки доц. Ємельяновій Є.С. посилити увагу процедурі добору іноземних 

громадян для навчання в університеті та легалізацію і нострифікацію документів про 

освіту; розширити залучення до навчання в університеті іноземних громадян. 

                                                                    Термін – щорічно, до 15 листопада.  

3. Ректорату (проф. Жилі В.І., проф. Войтову В.А., Волкову В.Є., доц. Науменку А.О., 

проф. Гришину І.Я., Директорам ННІ) продовжити і активізувати роботу щодо 

утримання провідної ролі університету як законодавця технічної політики в АПК 

регіону, держави, через зміцнення творчих, плідних зв’язків з департаментами 

Міносвіти та Мінагрополітики України, обласними структурами АПК, з 

виробництвом при активному і випереджаючому науковому, методичному 

супроводженні подальшого реформування АПК, забезпечити якісну підготовку 

фахівців відповідно Державних програм, Програми сталого розвитку ХНТУСГ. Для 

цього збільшити обсяг виконуваних науково-дослідних робіт з розробки і 



33 

 

впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій і методів ремонту і 

експлуатації с.г. техніки, використання електричної енергії  в с.г., переробки і 

зберігання с.г. продукції, нових форм організації виробництва і праці тощо до 2 

млн.грн. 

                                                               Термін – впродовж навчального року. 

4. Адміністративно-господарчій частині (Волков В.Є.), директорам ННІ, комендантам 

корпусів та гуртожитків продовжити впровадження заходів з економії енергетичних 

ресурсів, в т.ч. програми вікна, енергоощадних джерел освітлення та збереження 

державного майна. 

                                                               Термін – впродовж навчального року. 

5. Навчальному відділу університету (доц. Вітковський Ю.П.), разом з директорами 

ННІ, профілюючими кафедрами, центром довузівської підготовки, студентським 

самоврядуванням розробити програму профорієнтації, проаналізувати ефективність 

роботи відповідальних за виконання профорієнтаційних заходів на кожній кафедрі, 

для забезпечення участі кожного члена колективу в цій роботі з кількісними 

показниками по кафедрах, відділах, студентських курсах щодо залучення 

абітурієнтів з коледжів, технікумів, аграрних ліцеїв та охопленням профорієнтацією 

школярів, згідно профілю університету . Вважати профорієнтаційну роботу одним з 

головних напрямків діяльності. 

                                                                            Термін – з 1.10.2015 р.  

 


