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1. ВСТУП 
 

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – 
сучасний освітній центр, який реалізує програми підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідницькі роботи для 
підприємств, організацій та закладів галузей машинобудування, текстильної, 
харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, 
електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної 
інженерії тощо. 

Сьогодні в розпорядженні університету є комплекс з семи навчально-
лабораторних корпусів площею 50993,7 м2, студентське містечко з соціально-
культурною сферою, розраховане більш, ніж на 1200 мешканців, комплекс 
громадського харчування та спортивна база (спортивні зали та кімнати, стадіони, 
футбольні, баскетбольні та волейбольні майданчики, ангар для спортивних 
човнів).  

Матеріально-технічна база в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки 
молодих фахівців. Загальна площа у розрахунку на одного студента денної форми 
навчання становить 19,15 м2, навчальна – 12,15 м2. Площа проживання на 1 
студента в гуртожитках – 12,2 м2. Кожний гуртожиток має: спортивну кімнату, 
кімнату для прання та прасування білизни, кухні, душеві, кімнату для зберігання 
речей, спортивний майданчик, кімнату відпочинку та творчості. 

До структури університету входять 5 факультетів, 25 кафедр, з них 20 – 
випускових:  

- Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва.  
- Факультет кібернетики та системної інженерії 
- Факультет інженерії та транспорту.  
- Факультет інтегрованих технологій.  
- Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу.   
Також, у структуру університету входять: 
- Центр тестових технологій та довузівської підготовки, який здійснює 

підготовки до вступу у ВНЗ громадян України. 
- Центр післядипломної освіти, який здійснює підвищення кваліфікації 

та перепідготовку фахівців для здобуття другої вищої освіти; 
- Економіко-технологічний технікум ХНТУ, який здійснює підготовку 

молодших спеціалістів та має свої навчальні корпуси, лекторські аудиторії, 
комп’ютерні класи, сучасне обладнання і устаткування.  

Університет здійснює освітню діяльність на підставі відомостей щодо 
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН України від 
15.05.2017 року № 96-л «Про переоформлення ліцензії на освітню діяльність у 
сфері вищої освіти») за відповідними освітньо-професійними, освітньо-
науковими, науковими програмами з 17 галузей знань на денній та заочній 
формах навчання на таких рівнях освіти: 

- Початковий рівень з присудженням освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» з 5 спеціальностей, ліцензований обсяг – 303 особи. 

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Centr-dovuzivs-koyi-pidgotovki-ta-testovih-tehnologij
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Centr-pislyadiplomnoyi-osviti
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Ekonomiko-tehnologichnij-tehnikum-Hersons-kogo-nacional-nogo-tehnichnogo-universitetu
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- Перший (бакалаврський) рівень з присудженням освітнього 
ступеня «бакалавр»  з 28 спеціальностей, ліцензований обсяг – 3 140 осіб. 

- Другий (магістерський) рівень з присудженням освітнього ступеня 
«магістр» з  25 спеціальностей, ліцензований обсяг –  1 260 осіб. 

- Третій (освітньо-науковий) рівень з присудженням освітнього 
ступеня доктора філософії з 13 спеціальностей, ліцензований обсяг – 193 особи. 

     Університет також здійснює підготовку кандидатів наук за 22 
спеціальностями та докторів наук з 6 спеціальностей. 

 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 
Шифр 
галузі 
знань 

Назва галузі 
знань 

Код  
спеціальнос

ті 

Назва  
спеціальності 

Ліцензов
аний 
обсяг 

Номер рішення за 
кожною спеціальністю 
(наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до 
даної спеціальності) 

Номер 
сертифікату 

Підготовка молодших спеціалістів 
07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і 

оподаткування 
100 наказ МОН України від 

19.12.2016 р. №1565 
 

07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

30 наказ МОН України від 
19.12.2016 р. №1565 

 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

50 наказ МОН України від 
19.12.2016 р. №1565 

НД № 2290287 від 
11.09.2017 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

30 наказ МОН України від 
19.12.2016 р. №1565 

НД № 2290286 від 
11.09.2017 

18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої 
промисловості 

93 наказ МОН України від 
19.12.2016 р. №1565 

 

Підготовка бакалаврів 
02 Культура і 

мистецтво 
022 Дизайн 85 наказ  МОН  України  

від  19.12.2016  р. №1565 
НД № 2296485 від 
21.11.2017 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 50 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296486 від 
21.11.2017 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка 215 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296487 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і 
оподаткування 

125 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296491 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

200 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296490 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 285 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296492 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

074 Публічне 
управління та 
адміністрування 

55 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296493 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг 100 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296489 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

80 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296488 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 
технології 121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

240 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296496 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 122 Комп’ютерні 50 наказ  МОН  України   
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технології науки від  21.07.2016  р. 
№1407л; постанова  КМ 
України  від 1 лютого 
2017 р. № 53 

12 Інформаційні 
технології 

123 Комп’ютерна 
інженерія 

185 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296495 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека 75 наказ МОН України від 

13.09.2017 р. №192-л 
 

12 Інформаційні 
технології 126 

Інформаційні 
системи та 
технології 

75 
наказ  МОН  України  
від  26.05.2017  р. №111-
л; 

 

13 Механічна 
інженерія 

131 Прикладна 
механіка 

80 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296498 від 
21.11.2017 

13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве 
машинобудування 

80 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296499 від 
21.11.2017 

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка 

150 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296500 від 
21.11.2017 

15 

Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

200 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296497 від 
21.11.2017 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

152 Метрологія та 
інформаційно- 
вимірювальна 
техніка 

25 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296502 від 
21.11.2017 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

153 Мікро- та 
наносистемна 
техніка 

120 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296501 від 
21.11.2017 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні 
технології та 
інженерія 

90 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296503 від 
21.11.2017 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

163 Біомедична 
інженерія 

50 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296504 від 
21.11.2017 

18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові 
технології 

175 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296506 від 
21.11.2017 

18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої 
промисловості 

145 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296505 від 
21.11.2017 

24 Сфера 
обслуговування 242 Туризм 50 наказ МОН України від 

07.007.2017 р. №145л 
 

27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 

50 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296508 від 
21.11.2017 

27 Транспорт 275 Транспортні 
технології ( на 
автомобільному  
транспорті) 

65 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296507 від 
21.11.2017 

28 

Публічне 
управління та 
адміністрування 281 

Публічне 
управління та 
адміністрування 55 

наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. 
№1565; постанова  КМ 
України  від 27 вересня 
2016 р. №674 

НД № 2296494 від 
21.11.2017 

29 Міжнародні 
відносини 292 

Міжнародні 
економічні 
відносини 

40 
наказ  МОН  України  
від  26.05.2017  р. №111-
л; 

 

Підготовка магістрів 
02 Культура і 

мистецтво 
022 Дизайн 45 наказ МОН України від 

07.07.2017 р. №145л 
НД № 2290312 від 
11.09.2017 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 75 наказ МОН України від 
07.07.2017 р. №145л 

НД № 2290313 від 
11.09.2017 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка 60 наказ  МОН  України  
від  26.05.2017  р. №111-

НД № 2290314 від 
11.09.2017 
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л; 
07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і 

оподаткування 
40 наказ  МОН  України  

від  19.12.2016  р. №1565 
НД № 2296510 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

60 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296509 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 105 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296511 від 
21.11.2017 

07 Управління та 
адміністрування 

074 Публічне 
управління та 
адміністрування 

150 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 22000090 
від 18.01.2018 

07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг 40 наказ  МОН  України  
від  06.07.2016  р. 
№1404л 

 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

95 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296518 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

30 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296513 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 
технології 

122 Комп’ютерні 
науки та 
інформаційні 
технології 

45 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

 

12 Інформаційні 
технології 

122 Комп’ютерні 
науки 

45 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. 
№1565;  постанова  КМ  
України  від  1 лютого 
2017 р. № 53 

НД № 2296519 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 
технології 

123 Комп’ютерна 
інженерія 

30 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296512 від 
21.11.2017 

12 Інформаційні 
технології 126 

Інформаційні 
системи та 
технології 

75 наказ  МОН  України  
від  02.06.2017  р. №113-
л; 

 

13 Механічна 
інженерія 131 Прикладна 

механіка 25 
наказ  МОН  України  
від  26.05.2017  р. №111-
л; 

НД № 2290321 від 
11.09.2017 

13 Механічна 
інженерія 132 Матеріалознавст

во 20 наказ  МОН  України  
від  18.04.2017  р. №79л; 

 

13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве 
машинобудування 

25 наказ  МОН  України  
від  06.01.2017  р. №1л 

НД № 2290322 від 
11.09.2017 

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка 

30 

наказ  МОН  України  
від  21.11.2016  р. 
№1497л 

 

15 

Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

100 

наказ  МОН  України  
від  06.01.2017  р. №1л 

НД № 2290320 від 
11.09.2017 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

152 Метрологія та 
інформаційно- 
вимірювальна 
техніка 

25 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296515 від 
21.11.2017 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

153 Мікро- та 
наносистемна 
техніка 

20 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296514 від 
21.11.2017 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні 
технології та 
інженерія 

35 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296516 від 
21.11.2017 

16 Хімічна та 163 Біомедична 30 наказ  МОН  України   
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біоінженерія інженерія від  21.07.2016  р. 
№1407л 

18 Виробництво та 
технології 181 Харчові 

технології 50 
наказ  МОН  України  
від  11.11.2016  р. 
№1491л 

 

18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої 
промисловості 

55 наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. №1565 

НД № 2296517 від 
21.11.2017 

27 Транспорт 275 

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті) 

40 

наказ  МОН  України  
від  02.06.2017  р. №113-
л; 

 

28 

Публічне 
управління та 
адміністрування 281 

Публічне 
управління та 
адміністрування 150 

наказ  МОН  України  
від  19.12.2016  р. 
№1565; постанова  КМ 
України  від 27 вересня 
2016 р. №674 

НД № 2290327 від 
11.09.2017 

Підготовка докторів філософії 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 18 наказ  МОН  України  

від  30.05.2016  р. №590 
 

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 13 наказ  МОН  України  

від  30.05.2016  р. №590 
 

07 Управління та 
адміністрування 

074 Публічне 
управління та 
адміністрування 

10 наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590 

 

07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг 13 наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590 

 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

13 наказ  МОН  України  
від  08.07.2016  р. №816 

 

10 Природничі науки 105 Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

10 наказ  МОН  України  
від  08.07.2016  р. №816 

 

12 Інформаційні 
технології 

122 Комп’ютерні 
науки та 
інформаційні 
технології 

35 наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590 

 

12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні 

науки 35 

наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590;  
постанова   КМ  України   
від  1 лютого 2017 р. № 
54 

 

12 Інформаційні 
технології 126 

Інформаційні 
системи і 
технології 

15 
наказ МОН України від 
07.07.2017 р. №145-л 

 

13 Механічна 
інженерія 

132 Матеріалознавст
во 

10 наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590 

 

15 

Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

10 

наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590 

 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні 
технології та 
інженерія 

10 наказ  МОН  України  
від  09.12.2016  р. 
№1508л 

 

18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові 
технології 

18 наказ  МОН  України  
від  08.07.2016  р. №816 

 

18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої 
промисловості 

18 наказ  МОН  України  
від  08.07.2016  р. №816 

 

28 

Публічне 
управління та 
адміністрування 281 

Публічне 
управління та 
адміністрування 10 

наказ  МОН  України  
від  30.05.2016  р. №590;  
постанова  КМ  України  
від  27 вересня 2016 р. 
№674 
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За показниками консолідованого рейтингу ВНЗ України у 2018 році, який 
базувався на національних і міжнародних рейтингах: «Топ-200 Україна», 
«Scopus»  та «Webometrics», ХНТУ має такі показники: 
 

Назва 
навчального 

закладу 

Місце у 
загальному 
рейтингу 

ТОП 200 
Україна 

Scopus Бал ЗНО на 
контракт 

Підсумковий 
бал 

Херсонський 
національний 

технічний 
університет 

101-102 81 163 84 328 

 
2. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХНТУ 

 
2.1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти 
 
Освітній процес у ХНТУ проводиться у відповідності до Закону України 

«Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в 
Херсонському національному технічному університеті», затвердженого графіка 
освітнього процесу. 

На сьогодні освітній процес в ХНТУ охоплює: за освітнім рівнем бакалавр – 
29 спеціальностей і 43 освітні програми, що знаходяться в межах 15 галузей 
знань, за освітнім рівнем магістр – 27 спеціальностей в 12 галузях. Таким чином, 
ми маємо досить розгалужену мережу наших спеціальностей, за якими готуємо 
майбутніх фахівців. 

Для всіх спеціальностей кожного рівня вищої освіти розроблено та 
затверджено в установленому порядку навчальні та робочі плани на 2018/2019 
навчальний рік Кафедрами вчасно підготовлені плани роботи на поточний 
навчальний рік та нові індивідуальні плани викладачів. 

Впродовж звітного періоду проведено роботу щодо удосконалення та 
розвитку нормативної бази університету у сфері освітньої діяльності. Так, 
оновлено, підготовлено та введено в дію ряд нових положень, серед яких: 

 −  Положення «Про організацію та проведення практики студентів 
ХНТУ»; 

− Положення «Про оцінювання залишкових знань студентів ХНТУ»; 
− Положення «Про заочну форму навчання в ХНТУ»; 
− Положення «Про атестацію педагогічних працівників ХНТУ». 
Нові положення були затверджені вченою радою університету і розміщені 

на сайті ХНТУ. 
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» університет в 2014 році прийняв 

рішення про поступовий перехід на 600 годин навантаження на ставку. І отже у 
2017-2018 навчальному році, розпорядженням по ХНТУ, було встановлено обсяг 
навчального навантаження викладачів на 1 ставку: зав. кафедри – 550 год., 

http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
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професор – 600 год., доцент – 650 год., старший викладач, асистент – не менше 
750 год.  

Зменшення навантаження не є підставою для збільшення штатів, тому 
відповідно коригується навчальне навантаження, а саме – для четвертого курсу і 
другого курсу (за скороченим терміном навчання) аудиторне навантаження 
зменшено до 1/3 для всіх спеціальностей, для малочисельних груп студентів 
навчальне навантаження планується у вигляді консультацій  і зменшена кількість 
годин на керівництво дипломними роботами.  

ХНТУ організовує процес навчання за рейтинговою системою оцінки знань, 
що спрямована на заохочення активної, систематичної, творчої роботи студента 
протягом семестру, виховання відповідальності за результати навчання.  

На основі рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів запроваджено 
систему конкурсного відбору студентів для призначення стипендій, переводу 
студентів з контрактної форми навчання на бюджетну.  

В ХНТУ прийняті Правила призначення стипендії згідно яких рейтинг 
студентів-бюджетників формується за результатами сесії з усіх дисциплін (і 
екзаменаційних і залікових) по кожному курсу окремо в межах кожного 
факультету.  

Відсоток  студентів для призначення академічних стипендій в ХНТУ 
складає 45% – можливий максимум в межах виділених коштів. При формуванні 
рейтингу враховуються додаткові бали за наукову, громадську, спортивну 
діяльність.   

 
2.2. Формування контингенту студентів 
 
Формування контингенту студентів – це та складова, яка найбільшою мірою 

визначає успішність навчального закладу, його фінансові можливості та штатний 
розпис.  

Загальна кількість студентів ХНТУ станом на 01 вересня 2018 року складала 
3272 студенти. Контингент студентів денної форми навчання складав 2514 
студентів, з них 1312 – за рахунок державного бюджету, 1202 – на контрактній 
основі.  

На заочній формі навчається 758 студентів, з них 48 – за держзамовленням, 
710 – на контрактній основі.  

Порівняно з минулим роком контингент студентів ХНТУ незначно, але 
збільшився  на 16 студентів, але кількість місць державного замовлення 
зменшилася, як і в минулому році, на 19%. 

У січні 2018р. відбувся випуск магістрів усіх спеціальностей. Випуск склав 
– 418 студентів, із них  – 46 отримали дипломи з відзнакою. Набір в магістратуру 
у 2018 році склав 669 осіб, що перевищує випуск на 251 студента. 

Влітку був великий випуск бакалаврів, який нажаль перевищує прийом. 30 
червня 2018р. закінчили навчання 747 студентів, (з них – 33 студента отримали 
дипломи з відзнакою), а прийнято на навчання 590 осіб (на 157 осіб менше).  
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Динаміка контингенту студентів ХНТУ 

 
 
Системна робота з формування та збереження контингенту є можливою 

лише з урахуванням регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою та 
налагодженням ефективної співпраці університету з роботодавцями. За 2017-2018 
рік  було оформлено 162 договори  зі 120 підприємствами на яких пройшли 
практику 1396 студентів денної форми навчання і 346 студентів заочної форми. 
Перелік та кількість баз практики поновлюється з урахуванням нових 
спеціальностей. 

Окрім традиційної форми практики в ХНТУ запроваджена дуальна форма 
навчання, яка передбачає поєднання аудиторного навчання з навчанням на 
робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації. Наш 
університет в минулому році заключив договір за дуальною освітою з ТОВ 
Херсонський машинобудівний завод, де пройшли навчання 39 студентів. 
 Таким чином, в умовах складної демографічної та економічної ситуації, яка 
склалася сьогодні в Україні, зусилля університету направлені на збереження 
контингенту студентів шляхом:  

 удосконалення системи профорієнтаційних заходів; 
 активізації рекламної кампанії; 
 відкриття нових затребуваних на ринку праці освітньо-професійних 

програм; 
 побудови системи ступеневої освіти та зарахування до університету на 2-

3 курси абітурієнтів на базі ОКР «молодшого спеціаліста»; 
 залучення до навчання іноземних громадян. 
За результатами зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року 

успішність студентів по ХНТУ до перескладання складала – 89%, а якість знань – 
38%.  За підсумками літньої екзаменаційної сесії - успішність 93%, а якість знань 
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– 44%. Результати рубіжного контролю традиційно на 10-15% нижчі, ніж 
результати сесії. Зусилля кафедр були направлені на підвищення якості навчання 
у зв’язку з очікуваною акредитацією. 

 
2.3. Створення умов для здобуття вищої освіти студентами з особливими 

потребами 
 
В своїй діяльності адміністрація університету постійно приділяє увагу 

дотриманню вимог щодо забезпечення комфортних умов особам з особливими 
потрібностями, для цього в університеті впроваджується система супроводу 
навчання, яка включає новітні освітні технології. Йдеться про застосування 
інтерактивних форм викладання: ситуаційні вправи, кейси, ігрові технології, 
проблемне навчання, індивідуалізоване, програмоване навчання тощо.  

На виконання Указу Президента України  від 02 грудня 2017 року №  401/ 
2017 «Про внесення змін до п. 3 про національний заклад (установу) України» в 
ХНТУ будо розробле6но Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, який містить умови 
забезпечення безперешкодного доступу  осіб з особливими потребами в 
приміщеннях університету та визначає дії відповідальних осіб щодо забезпечення 
зручності і комфортності їх перебування в університеті. 

 
2.4. Навчально-методичне супроводження навчального процесу, 

ліцензування та акредитація 
 
Чергова акредитація: 
За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України 

від 12 червня 2018 року протокол №130 визнано акредитованими напрям 
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» та отримано сертифікат.  

Первинна акредитація за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 
За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України 

від 20 лютого 2018 року протокол №128 визнано акредитованими освітньо-
професійні програми спеціальностей та отримано сертифікати: 

- Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075 
«Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія» спеціальності 
163 «Біомедична інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України 
від 12 червня 2018 року протокол №130 визнано акредитованими освітньо-
професійні програми спеціальностей та отримано сертифікати: 

- Освітньо-професійна програма «Електроніка та електротехнології» 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Мікро- та наноелектроніка» 
спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за першим (бакалаврським) 
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рівнем вищої освіти. 

За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України 
від 10 липня 2018 року протокол №131 визнано акредитованими освітньо-
професійні програми спеціальностей: 

- Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» 
спеціальності 051 «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» спеціальності 
121 «Інженерія програмного забезпечення» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» 
спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Технологія та дизайн тканин» 
спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти; 

- Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Згідно Постанови КМУ від 09.08.2001 р. №978 «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах» та за результатами 
обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України від 27 грудня 2018 року 
протокол №133 було акредитовано 17 освітньо-професійних  програм за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти: 

- освітньо-професійна програма Консолідована інформація зі 
спеціальності 122 Комп’ютерні науки; 

- освітньо-професійна програма Комп’ютерні системи та мережі зі 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія; 

- освітньо-професійна програма Економіка підприємства зі 
спеціальності 051 Економіка;   

- освітньо-професійна програма Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності зі спеціальності 073 Менеджмент; 

- освітньо-професійних програм Технології та дизайн тканин, 
Експертиза текстильних матеріалів та виробів зі спеціальності 182 Технології 
легкої промисловості;  

- освітньо-професійна програма Фінанси і кредит зі спеціальності 072  
Фінанси, банківська справа та страхування ;  
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- освітньо-професійна програма Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) зі спеціальності 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті);  

- освітньо-професійна програма Матеріали і техніка в транспортній 
галузі зі спеціальності 132 Матеріалознавство;  

- освітньо-професійна програма Нетрадиційні та відновлювані джерела 
енергії зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка;  

- освітньо-професійна програма Фізична та біомедична електроніка зі 
спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка;  

- освітньо-професійна програма Текстильна хімія і опоряджувальні 
виробництва зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія;  

- освітньо-професійна програма Технології продуктів бродіння і 
виноробства та Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 
зі спеціальності 181 Харчові технології; 

- освітньо-професійна програма Програмне забезпечення систем зі 
спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення;  

- освітньо-професійна програма Інформаційні системи та технології зі 
спеціальності 126 Інформаційні системи та технології;  

- освітньо-професійна програма Дизайн зі спеціальності 022  Дизайн. 
Згідно Постанови КМУ від 30.12.2015р. №1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» до МОН 
України у грудні 2018 року подано на розгляд ліцензійну справу щодо 
розширення провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти спеціальності 242 Туризм. 

На виконання п.5 статті 10 «Стандартів вищої освіти» Закону України «Про 
вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№347 «Зміни, що Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності», на підставі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти (наказ МОН України від 15.05.2017 року № 96-л «Про 
переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти») було 
розроблено та затверджено на засіданні Вченої ради ХНТУ від 20.04.2018 р. №6 
освітньо-професійні програми спеціальностей за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти.  

 
Освітньо-професійні програми спеціальностей за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти 
№ 

з/п 
Код 

галузі 
Галузь знань Код 

спец. 
Найменування 
спеціальності Освітньо-професійна програма 

1.  02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн одягу (взуття) 
Дизайн середовища 
Графічний дизайн 

2.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 
англійська 
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3.  05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка Бізнес-аналітика 
Економіка підприємства 

4.  07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і 
оподаткування 

Облік і оподаткування 

5.  07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Фінанси і кредит 
6.  Фіскальне адміністрування та 

митна справа 

7.  07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент, бізнес-
адміністрування та управління 
персоналом. 

Управління персоналом та 
економіка праці. 
Менеджмент підприємницької 
діяльності 
Бізнес-адміністрування 
 
Менеджмент готельного і 
туристичного бізнесу 
Логістика 
 
Підприємництво, менеджмент та 
логістика  
Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 

8.  07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг  Маркетинг 

9.  07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Товарознавство і торговельне 
підприємництво 

10.  12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Кібербезпека 
11.  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 
Електротехніка та 
електротехнології 

12.  16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична 
інженерія 

Біомедична інженерія 

13.  18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові технології Харчові технології та інженерія 

14.  18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої 
промисловості 

Технології та дизайн тканин 
Художнє моделювання, 
конструювання та технології 
швейних виробів 
Експертиза текстильних 
матеріалів і виробів 
Стандартизація та сертифікація 
виробів 

15.  24 Сфера обслуговування 242 Туризм Готельно-ресторанний бізнес 
Туризм  

16.  29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес 
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Освітньо-професійні програми спеціальностей  
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

№ 
з/п 

Код 
галузі Галузь знань Код 

спец. 
Найменування 
спеціальності Освітньо-професійна програма 

1.  02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн  
2.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 
англійська 

3.  05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка  Бізнес-аналітика 
Економіка підприємства 

4.  07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і 
оподаткування 

Облік і оподаткування 1.  

5.  07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Фінанси і кредит 
6.  Фіскальне адміністрування та 

митна справа 
7.  07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент готельного і 

туристичного бізнесу 
Логістика 
Бізнес-адміністрування 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 

8.  07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг Маркетинг. 
 

9.  07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Якість, стандартизація та 
сертифікація продовольчих і 
непродовольчих товарів 
Товарознавство та експертиза в 
митній справі 
Якість, стандартизація та 
сертифікація послуг 
(ресторанного, туристичного та 
готельного бізнесу) 

10.  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Нетрадиційні та відновлювані 
джерела енергії 

11.  152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка 

Інформаційні вимірювальні 
системи 

12.  153  Мікро- та 
наносистемна 
техніка 

Фізична та біомедична 
електроніка 

13.  16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична 
інженерія 

Біомедична інженерія 

14.  18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові технології Технології продуктів бродіння і 
виноробства 
 
Технології зберігання, 
консервування та переробки 
плодів і овочів 

15.  18 Виробництво та 
технології 

182 Технології легкої 
промисловості 

Стандартизація та сертифікація 
виробів 

16.  28 
  

Публічне управління та 
адміністрування 

281 
  

Публічне 
управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 
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На базі освітньо-професійних програм спеціальностей було розроблено 
навчальні плани для здобуття ступеня бакалавра становить 180-240 кредитів 
ЄКТС, для здобуття ступеня магістра становить 90 кредитів ЄКТС. Обсяг одного 
кредиту ЄКТС становить 30 годин. При цьому нормативна частина складає 55-
65% загальної кількості кредитів теоретичного навчання і має два цикли: цикл 
загальної підготовки та цикл професійної підготовки. Якщо освітні програми 
знаходяться в межах однієї спеціальності, то перелік нормативних дисциплін має 
бути уніфікованим. Решта кредитів складає вибіркову частину, яка поділяється на  
дисципліни вільного вибору студентів, що складає не менше 25% загальної 
кількості кредитів теоретичного навчання та дисципліни за вибором ЗВО. 

Викладачі університету активно працюють над удосконаленням освітнього 
процесу і забезпеченням його більш якісною та сучасною навчально-методичною 
літературою державною мовою з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
науки, техніки, економіки. З січня 2018 року підготовлено до засідання Вченої 
ради та затверджено 20 навчальних посібників.  

 
Навчальні посібники 2017-2018 навчального року 

№ з/п Автор(и) Назва навчального посібника Протокол Вченої ради 
1)  Кузьміна Т.О.,  

Євтушенко В.В. 
Системи управління якістю Протокол № 7  

від 22 травня_2018 року 
2)  Безпальченко В.М., 

Семенченко О.О. 
Хімія Протокол № 5  

від 30 березня_2018 року 
3)  Вигоднер І.В.,  

Білоусова Т.П.,  
Ляхович Т.П. 

Теорія ймовірностей та 
математична статистика 

Протокол № 9 від  
16 липня  2018 року 

 
4)  Ляхович Т.П., 

Білоусова Т.П., 
Вигоднер І.В. 

Вища та прикладна математика Протокол № 9 від  
16 липня  2018 року 

5)  Білоусова Т.П.,  
Вигоднер І.В., 
Ляхович Т.П. 

Прикладна математика Протокол № 9 від  
16 липня  2018 року 

 
6)  Андронова О.В.,   

Курак В.В., 
Дон Н.Л. 

Нетрадиційна енергетика та 
акумулювання. Частина 1. 
Електрохімічні джерела та 
акумулювання енергії 

Протокол № 9  
від 16 липня  2018 року 

 

7) . Баганов Є.О.,  
Сарібєкова Ю.Г., 
Погребняк І.Ф. 

Основи наукових досліджень та 
інтелектуальна власність 

Протокол № 9 в 
ід 16 липня  2018 року 

 
8)  Сарапіна О.А.,  

Пінчук Т.А.,  
Стефанович Н.Я 

Фінансовий аналіз Протокол № 1  
від 29 серпня 2018 року 

 
9)  Сарапіна О.А.,  

Пінчук Т.А.,  
Стефанович Н.Я 

Практикум з фінансового аналізу Протокол № 1  
від 29 серпня 2018 року 

 
10)  Богданова О.Ф., 

Домбровська О.П., 
Домбровський А.Г. 

Первинна переробка сировини 
(бавовни)  

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
11)  Сидорук М.В.,  

Райко Г.О., 
Карамушка М.В. 

Конспект лекцій з дисципліни 
«Моделювання бізнес-процесів» 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
12)  Карамушка М.В., 

Хапов Д.В., 
Опорний конспект лекцій з 
дисципліни «Корпоративні 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 
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№ з/п Автор(и) Назва навчального посібника Протокол Вченої ради 
Соколова О.В. інформаційні системи»  

13)  Давилець Є.В., 
Григорова А.А., 
Сидорук М.В. 

Конспект лекцій з дисципліни 
«Офісні технології» 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
14)  Григорова А.А., 

Сидорук М.В.,  
Райко Г.О. 

Конспект лекцій з дисципліни 
«Інформаційні системи в 
маркетингу» 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
15)  Соколова О.В., 

Данилець Є.В., 
Григорова А.А. 

Лабораторний практикум з 
дисципліни  «Математичні  методи 
дослідження операцій» 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
16)  Райко Г.О., 

Карамушка М.В., 
Хапов Д.В. 

Опорний конспект лекцій з 
дисципліни «Математичні методи 
та моделі ринкової економіки» 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
17)  Хапов Д.В., 

Соколова О.В.,  
Данилець Є.В. 

Практикум  з дисципліни 
«Дискретна математика» 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
18)  Шерстюк В.Г. Основи розробки комп’ютерних 

ігор 
Протокол № 2  

від 29 жовтня 2018 року 
19)  Жарікова М.В. Розробка ігрових web-додатків Протокол № 2  

від 29 жовтня 2018 року 
20)  Ляшенко О.М.,  

Кирийчук Д.Л. 
Технології розробки крос-
платформних програмних додатків 
за допомогою Unity 3D 

Протокол № 2  
від 29 жовтня 2018 року 

 
Для чіткої організації акредитаційної експертизи було розроблено 

«Методичні рекомендації щодо формування акредитаційної справи освітньо-
професійної програми зі спеціальності» схваленої Науково-методичною радою 
університету від 31.08.2018 р., протокол № 1.  

В ХНТУ з 2018 року працює електронна база нормативних та навчально-
методичних матеріалів необхідних для ефективного виконання студентами 
робочої програми навчальної дисципліни. Навчально-методичний комплекс 
дисципліни, яка включає в себе наступні складові:  

- Робоча навчальна програма дисципліни  
- Конспект лекцій з навчальної дисципліни  
- Методичні рекомендації до виконання  лабораторних, практичних та 

семінарських занять  
- Методичні рекомендації та тематика курсових робіт (проектів)  
- Методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальної 

роботи студентів з навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо) 
-  асоби з контролю якості знань студентів 
Наразі формується необхідний матеріал, який в подальшому буде основою 

для створення наукової електронної бібліотеки ХНТУ. 
Дуже важливим напрямком діяльності ХНТУ є сприяння 

працевлаштуванню студентів та випускників, укріплення зв’язків з 
роботодавцями, проведення ярмарок вакансій, презентацій компаній, екскурсій на 
підприємства, тренінгів та лекцій (показники працевлаштування, додаток № 1) 

Для організації чіткої роботи з Єдиною державною електронною базою з 
питань освіти в ХНТУ працює центр координації ЄДЕБО. 
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За результатами роботи Центу у 2018 році було замовлено таку кількість 
дипломів: 

Магістр: 412 шт. (дата видачі 16.01.2018 р.), 9 шт. (дата видачі 20.04.2018 
р.). Всього:  421 штука, з них 102 дипломів з відзнакою. 

Спеціаліст: 1 шт. (дата видачі 27.06.2018 р.), 7 шт. (дата видачі 28.02.2018 
р.) – ЦПО, 20 шт. (дата видачі 15.07.2018 р.) – ЦПО. Всього: 28 шт., з них 7 
дипломів з відзнакою. 

Бакалавр: 753 шт. (дата видачі 27.06.2018 р.). Всього: 753 шт., з них 33 
дипломи з відзнакою. 

Також виконано замовлення дипломів на випуск 18.01.2019 р. – 535 шт., з 
них 119 дипломів з відзнакою.  

Проводиться робота по замовленню дублікатів раніше виданих документів 
(31 дублікат).  

Своєчасно, у відповідності до вимог, було сформовано базу щодо 
замовлення студентських квитків, що дозволило  у  вересні 2018 р.  отримати 940 
студентських квитків. 

Протягом 2018 року до ЄДЕБО було внесено інформацію про науково-
педагогічних працівників ХНТУ, яка відображається в таблицях по ліцензуванню 
та акредитації. 

Постійно ведеться робота по відображенню руху контингенту студентів 
(переведення, поновлення, відрахування, зміна ПІБ). На 01 жовтня в ЄДЕБО було 
сформовано звіт 2-3 НК додаток №2. 

Зарахування студентів формується виключно в ЄДЕБО. В грудні 2017 року 
в ЄДЕБО були створені Правила прийому 2018, сформовані всі конкурсні 
пропозиції на зарахування на бюджет, внесено ліцензійні обсяги, а також обсяги 
Державного замовлення (липень 2018 р.). В грудні 2018 року розпочато роботу по 
створенню конкурсних пропозицій на 2019 рік вступу, а також для розподілу 
державного замовлення (до 31.12.2018 р.).  

В ЄДЕБО відображається поточний стан ліцензії з ліцензійними обсягами та 
інформація про акредитацію (видані сертифікати), також освітньо-професійні 
програми, за якими ведеться набір та навчання студентів. 

В актуальному стані підтримуються в дані про ХНТУ (основні дані, копії 
установчих документів, структура університету, матеріально-технічна база) 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу по ХНТУ від 
09.11.2015р. № 374 « Про внутрішню систему перевірки студентських дипломних 
робіт на запозичення (плагіат)» ведеться робота з комплексної системи перевірки 
дипломних робіт на наявність плагіату.  

У 2018 році пройшли перевірку на плагіат : 
- 421 дипломні роботи магістрів (випуск 16.01.2018 р.) 
- 1 дипломних робіт спеціалістів 
- 753 дипломна робота бакалаврів 
- 558 дипломнх робіт магістра (випуск 18.01.2019 р.) 
Всього – 1175 (1733) робіт. 
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2.5. Організація проведення вступної кампанії, профорієнтаційна 
робота 

 

Приймальна комісія Херсонського національного технічного університету 
(далі ХНТУ) працювала на засадах демократичності, прозорості та відкритості 
відповідно до законодавчої бази України, Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України, Правил прийому, Статуту та Положення про приймальну 
комісію ХНТУ. 

У своїй діяльності приймальна комісія ХНТУ керувалася «Правилами 
прийому до ХНТУ у 2018 році» від 21.12.2017 року, Положенням про приймальну 
комісію ХНТУ та іншими нормативними актами, які були розроблені згідно з 
наказом МОН України «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України» № 1378 від 13.10.2017 року, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України № 1397/31265 від 14.11.2017 р. 

З метою активізації профорієнтаційної роботи, удосконалення форм і 
методів її проведення в ХНТУ - було запроваджено програму профорієнтаційного 
спрямування учнівської молоді, в рамках якої були  організовані і проведені такі 
профорієнтаційні заходи: 

- підготовлені оновлені проспекти для проведення профорієнтаційної 
роботи представниками кафедр ХНТУ в школах міста та області; 

- проведено День відкритих дверей Інтернет;  
- за допомогою студентів було проведено профорієнтаційні рейди  в 

районах Херсонської області (Олешківський, Скадовський, Голопристанський, 
Бериславський, Білозерський райони). 

- організовані та проведені виступи по обласному телебаченню, 
звернення та інтерв’ю в періодичній пресі голови приймальної комісії, ректора 
ХНТУ Ю.М. Бардачова, які були спрямовані на розкриття особливостей умов 
прийому на перший курс університету у 2018 році, перспективи розвитку вищої 
школи як в Україні, так і в південному регіоні, а також місце ХНТУ в цьому 
процесі. 

- на базі центру довузівської підготовки проведено безкоштовну перевірку 
якості знань і готовності до ЗНО-2018 усіх бажаючих випускників професійно-
технічних навчальних закладів м. Херсона та Херсонської області з української 
мови та літератури, математики, англійської мови з подальшим детальним 
аналізом отримання результатів. 

 

1. Прийом за кошти держаного бюджету 

Ступінь (ОКР) 
 Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Максимальне 
держзамовлення План Факт План Факт 

Бакалавр  
(на основі ПЗСО)  374 102 102 - - 

Бакалавр  
(на основі ОКР 
молодший 
спеціаліст) 

- 104 104 1 1 

Магістр - 214 214 10 10 
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В 2018 році за широким конкурсом для здобуття першого (бакалаврського) 
ступеня вищої освіти на основі ПЗСО до ХНТУ надійшло 102 місця при 
максимальному держзамовленні – 374, що складає 27 %. Для порівняння, в 2017 
році ці цифри складали 107 та 381,  відповідно, або 28 %. 

Найбільша кількість місць за кошти держаного бюджету надійшла на такі 
спеціальності:  

− 121 Інженерія програмного забезпечення – 11 місць; 
− 161 Хімічна технологія та інженерія - 10 місць; 
− 274 Автомобільний транспорт – 9 місць. 
Найменша кількість місць за кошти державного бюджету надійшла на такі 

спеціальності:  
− 125 Кібербезпека – 1 місце; 
− 133 Галузеве машинобудування – 1 місце; 
− 182 Технології легкої промисловості – 1 місце; 
− 242 Туризм – 1 місце. 
Жодного місця за кошти державного бюджету не надійшло на  

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 0 місць. 
Для здобуття першого (бакалаврського) ступеня  вищої освіти бакалавра на 

основі ОКР молодший спеціаліст в 2018 році ХНТУ  було отримано 104 місця, а в 
2017 році – 99 місць. 

Для здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти в 2018 році  
ХНТУ отримав 214 місць, а в 2017 році – 226 місць. 

Середній прохідний бал по ХНТУ в 2018 році складав 160,5, в 2017 році – 
161,5. 

 
2. Кількість поданих заяв 

 
Для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти  на базі ПЗСО 

було подано 1658 заяв. 
Найбільша кількість заяв  надійшла на такі спеціальності:  
− 273 Менеджмент – 247 заяв; 
− 121 Інженерія програмного забезпечення – 154 заяви; 
− 035 Філологія – 154 заяви;  
− 123 Комп’ютерна інженерія – 80 заяв; 
− 292 Міжнародні економічні відносини – 79 заяв; 
− 281 Публічне управління та адміністрування – 78 заяв; 
− 242 Туризм – 78 заяв; 
Найменша кількість заяв надійшла на такі спеціальності:  
− 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 19 заяв; 
− 131 Прикладна механіка – 18 заяв;  
− 133 Галузеве машинобудування – 17 заяв;  
− 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) – 17 заяв; 
− 182 Технології легкої промисловості – 8 заяв. 
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3. Прийом за кошти фізичних та юридичних осіб 
 

В 2018 році на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі 
ПЗСО було зараховано 225 осіб, в 2017 році – 229 осіб. 

Найбільша кількість вступників була зарахована на спеціальності:  
− 022 Дизайн – 29 осіб; 
− 035 Філологія – 29 осіб; 
− 121 Інженерія програмного забезпечення – 24 особи; 
− 073 Менеджмент – 26 осіб; 
− 292 Міжнародні економічні відносини – 18 осіб. 
Найменша кількість вступників була зарахована на спеціальності:  
− 274 Транспортні технології (автомобільний транспорт) – 1 особа; 
− 163 Біомедична інженерія – 1 особа; 
Жодного вступника не було зараховано на такі спеціальності:  
− 133 Галузеве машинобудування – 0;  
− 131 Прикладна механіка – 0; 
− 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 0; 
− 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 0; 
− 182 Технології легкої промисловості – 0. 
Для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за 

кошти фізичних та юридичних осіб в 2018 році було зараховано 148 вступників, з 
них: за денною формою – 79, за заочною - 69, а в 2017 році – 78 вступників, з них: 
за денною формою – 27, за заочною – 51. 

Для здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти  за кошти 
фізичних та юридичних осіб в 2018 році було зараховано 459 вступників, з них: за 
денною формою – 223, за заочною - 236, а в 2017 році – 403 вступника, з них: за 
денною формою – 186, за заочною – 217. 

Найбільша кількість вступників була зарахована на спеціальності:  
денна форма навчання: 
− 073 Менеджмент – 27; 
− 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 27; 
− 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 22; 
− 071 Облік і оподаткування – 18; 
заочна форма навчання: 
− 281 Публічне управління та адміністрування – 122; 
− 073 Менеджмент – 35; 
− 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 20. 
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4. Узагальнена інформація про результати зарахування до ХНТУ 
 

2018 рік 
Бакалавр на основі 
ПЗСО 

Бакалавр на основі ОКР 
молодший спеціаліст  

Магістр на основі 
базової та вищої освіти  

Друга 
вища 
освіта  

Нормат
ивний 
термін 

Денна  Заочна  Денна  Заочна  Денна  Заочна  Де
нн
а  

Зао
чна 

 Денна 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Контракт Контракт 

10
1 

202 2 23 10
4 

79 1 69 21
4 

223 10 226 4 5 3 

303 25 183 70 437 236 9 3 

328 253 673 12 

Всього по ХНТУ          1266 
 
2017 рік 
Бакалавр на основі 
ПЗСО 

Бакалавр на основі ОКР 
молодший спеціаліст  

Магістр на основі 
базової та вищої освіти  

Друга 
вища 
освіта  

Нормат
ивний 
термін 

Денна  Заочна  Денна  Заочна  Денна  Заочна  Де
нн
а  

Зао
чна 

 Денна 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Бюд
жет 

Конт
ракт 

Контракт Контракт 

10
7 

20
4 

1 25 99 27 12 51 22
6 

18
6 

18 21
7 

- 7 16 

311 26 126 63 412 235 7 16 

337 189 647 23 

Всього по ХНТУ          1196 
 
Ліцензований обсяг за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» – 

193 особи. 
Підготовка докторів філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої 

освіти здійснюється у аспірантурі ХНТУ за 13 науковими спеціальностями з 9 
галузей знань. 

Міністерством освіти і науки України на навчання за кошти державного 
бюджету в аспірантурі Херсонському національному технічному університету 
було виділено 21 місце. Всього у 2018 році до аспірантури ХНТУ було прийнято 
28 аспірантів, з них, на навчання за кошти державного бюджету – 21 аспірант; за 
кошти фізичних, юридичних осіб – 7 аспірантів. 

Можна відзначити, що лідерами за кількістю аспірантів є наступні 
спеціальності:  

– 051 Економіка 
– 122 Комп’ютерні науки;  
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– 181 Харчові технології;  
– 182 Технології легкої промисловості. 
Найбільше кількість аспірантів, які навчаються за кошти фізичних, 

юридичних осіб проводиться за спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки; 151 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 281 Публічне управління 
та адміністрування. 

Важливим завданням залишається залучення до аспірантури вступників з 
інших країн. Протягом року в аспірантурі ХНТУ навчалися 3 аспіранти з 
Марокко, Камерун, Нігерія, за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки; 151 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 

До докторантури університету  вступило 3 докторанти на навчання  за 
кошти державного бюджету за спеціальностями: 

073 Менеджмент – 1;  
161 Хімічні технології та інженерія – 1; 
181 Харчові технології – 1.  
Всього в аспірантурі і докторантурі університету за усіма формами 

навчання проходили підготовку 10 докторантів та 117 аспірантів, з них  26 осіб за 
кошти фізичних, юридичних осіб.  

У спеціалізованих вчених радах ХНТУ було захищено 2 докторські 
дисертації (працівниками інших ЗВО України); 7 кандидатських дисертацій (3 
співробітниками університету та 4 дисертацій – працівниками інших закладів 
України). 

У 2018 році співробітникам Херсонського національного технічного 
університету присуджені наукові ступені та присвоєні вчені звання: докторів наук 
– 2; кандидатів наук – 5; доцентів – 2. 
 

3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У Херсонському національному технічному університеті виконуються 
наукові фундаментальні та прикладні дослідження з пріоритетних тематичних 
напрямів: – фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і держави; 

– економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя 
суспільства; 

– нові речовини і матеріали; 
– нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, 

контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології. 
Наукова робота проводиться при виконанні держбюджетних і 

госпдоговірних робіт та в межах робочого часу викладачів університету. 
У 2018 році вченими університету виконувалось 7 держбюджетних тем. 

Обсяг фінансування НДР за рахунок коштів Державного бюджету склав 3539,466 
тис. грн. за категоріями робіт: 
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– 3 фундаментальні – 1124,300 тис. грн. (наукові керівники д.е.н., проф. 
Савіна Г.Г., д.е.н., проф. Шарко М. В., молодий вчений к.е.н., завідувач 
Проблемної науково-дослідної лабораторії Сучасних управлінських технологій  
Савін С.Ю.). 

– 4 прикладні – 2415,166 тис. грн. (д.т.н., проф. Сарібєкова Ю.Г., науковий 
керівник д.т.н., доц. Дмитрієв Д.О., к.т.н., пров.н.с. Мясников С.А., молодий 
вчений к.т.н., с.н.с. Семешко О.Я.).  

Укладено 8 господарчих договорів з обсягом фінансування 57,0 тис. грн.  
 

Кількість виконаних робіт у ХНТУ 
 та обсяги їх фінансування за останні три роки 

Категорії 
робіт 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

кількість 
одиниць тис. грн. кількість 

одиниць тис. грн. кількість 
одиниць 

 
тис. грн. 

 
фундаментальні 3 882,4 3 674,3 3 1124,3 

прикладні 3 613,5 4 2152,1 4 2415,17 

госпдоговірні 10 258,0 10 152,2 8 57, 0 
 
Перспективні наукові дослідженя та розробки Херсонського національного 

технічного університету у 2018 року є: 
1. Прикладна розробка «Розробка технічних засобів наскрізного 

проектування, виготовлення і керування технологічним, маніпулюючим та 
верстатним обладнанням каркасних просторових компоновок» (науковий 
керівник д.т.н., доц., Дмитрієв Д.О.). Мета роботи – отримання технічних засобів 
забезпечення якості (надійності функціонування) просторових каркасних 
компоновок нового обладнання з механізмами паралельної структури (МПС) із 
потрібними технічними характеристиками і ступенем вільності виконавчої ланки 
для виконання багатофункціональних задач у машинобудуванні і суміжних 
галузях промисловості. 

Результати отримані у вигляді науково-обґрунтованих і створених авторами 
нових видів обладнання і технологій для обробки матеріалів, складно-профільних 
поверхонь і маніпулювання об’єктами для різних технологічних операцій у 
машинобудуванні. Вирішено основні задачі оперативного керування – оцінка 
поточного стану об'єкта, визначення відхилення руху об'єкта від заданої 
траєкторії, формування керуючих впливів на майбутній період, корегування стану 
системи здійснюється в автоматизованому режимі, за допомогою систем 
підтримки прийняття рішень, але на кожному рівні для оцінки стану системи й 
розрахунку керування буде застосовано різні види моделей і методів. 

Виконано аналіз сучасних систем тренажерів і тренувальної техніки для 
екіпажів мобільних машин, який свідчить про стрімкий розвиток мехатронних 
систем з застосуванням конструкцій просторових приводів для відтворення або 
симуляції складних переміщень несучих платформ з оператором з безпосереднім 
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зв’язком системи керування і відповідним інтегрованим впливом на хід 
переміщень платформи.  

Створено високоефективні моделі і промислові зразки каркасних 
компоновок багатофункціонального обладнання, методи розрахунку їх очікуваних 
технічних характеристик та впровадження у промисловість. Виготовлено 
дослідний зразок просторової мехатронної системи з апаратним забезпеченням  на 
основі механізму паралельної структури оснащеного кроковими двигунами, блоку 
управління та датчиків положення. 

Забезпечено керування рухом виконавчої ланки з контролем за 
функціональними рухами обробного інструменту в просторі і в часі, що 
обумовлено необхідністю прогнозувати рух усіх ланок, вузлів та шарнірів. 

Проведено оптимізацію і розрахунок траєкторій руху ланок в узагальнених 
координатах і робочого органу – у глобальній системі координат. 

Адаптовано програму керування згідно кінематичної структури і одночасне 
виконання аналізу жорсткістних та динамічних характеристик технологічної 
системи. Передбачено, що на основі файлу керування ЧПК комп’ютерна програма 
«Tools Glide» мусить виконувати розв’язання зворотної задачі кінематики та 
прораховує для кожної координати зі списку значення координат органів 
керування верстатів з МПС. За допомогою «Tools Response» здійснюється 
статичний аналіз складних багатоступеневих структур, а саме: отримувати 
параметри жорсткості, податливості, силові характеристики складних 
багатоступеневих структур, з розрахунком взаємовпливу ступенів рухливості, 
будь-яких наборів вузлів, агрегатів та шарнірів. Отримані дані можуть 
передаватися в модуль аналізу динамічних властивостей «Tools App». 

В результаті виконання фундаментальної науково-дослідної роботи 
«Збалансовані економічні процеси в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах 
глобальної соціалізації» (науковий керівник – д.е.н., проф., Савіна Г.Г.) 
досліджено трансформацію управлінських концепцій в умовах ринкової 
самоорганізації; запропоновано методологію управління економічними 
процесами в суспільстві та бізнес середовищі в умовах дисфункцій соціально-
економічних інституцій; розроблено моделі результативного управління 
економічними процесами; удосконалено теоретико-методологічні основи 
узгодження інтересів суспільства та бізнесу; визначено економічну ефективність 
ринкової самоорганізації як зовнішнього середовища функціонування 
підприємств; досліджено особливості економічних процесів в соціальній площині; 
розроблено методики вирівнювання диференціації соціально-економічного 
потенціалу регіонів України, спрямованих на їх збалансований розвиток, 
соціальну стабілізацію і гармонізацію суспільства; запропоновано мотиваційну 
модель підвищення трудової активності учасників економічних процесів; 
обґрунтовано необхідність інформаційного забезпечення механізму управління 
економічними процесами в суспільстві та бізнес середовищі в умовах дисфункцій 
соціально-економічних інституцій; розроблено методику територіальної 
самоорганізації на основі кластерізації, застосування якої надасть змогу 
підвищити ефективність регіоноутворюючого бізнесу. 

За темою НДР у 2018 році опубліковано 9 наукових робіт, в тому числі 2 
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статті у виданнях у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Web of 
Science, 6 статей у фахових виданнях України та 1 статтю у закордонних 
журналах, 1 монографію, 1 розділ у міжнародній колективній монографії, 
зроблено 9 доповідей, проведено 2 міжнародні конференції, 2 Всеукраїнські 
науково-практичні конференції. 

2. На першому етапі дослідження науково-дослідної роботи «Розробка 
інноваційних технологій опорядження трикотажу військового призначення» 
(державний реєстраційний № 0118U003736, науковий керівник – д.т.н., проф., 
Cарібєкова Ю.Г.) науково обґрунтовано принципи створення композицій 
поверхнево-активних речовин (ПАР) для підготовки бавовняного трикотажного 
полотна на основі аналізу фізико-хімічних показників ПАР та механізму їх дії. 
Встановлено та експериментально підтверджено, що при розробленні композицій 
ПАР для підготовки бавовняного трикотажу визначальними є змочуюча та мийна 
здатності ПАР. 

Вивчені фізико-хімічні властивості окремих ПАР, проведена оцінка їх 
сумісності у складах, визначені оптимальні технологічні параметри проведення 
процесів підготовки трикотажу та встановлена залежність якості отриманих 
трикотажних полотен від складу обробних композицій. 

Вперше отримано математичні моделі залежності капілярності та ступеня 
фіксації активних барвників від технологічних параметрів процесу відбілювання 
та концентрацій композицій ПАР, які дозволяють оптимізувати технологічний 
процес одержання трикотажного полотна високої якості. Встановлено, що 
розроблена високоефективна технологія підготовки бавовняного трикотажного 
полотна із застосуванням композиції ПАР сприяє підвищенню світлостійкості 
отриманих в подальшому забарвлень активними барвниками. Результати 
виробничої апробації показали, що розроблена технологія підготовки бавовняного 
трикотажного полотна відрізняється від типової наступним: 

– застосування високоефективної композиції ПАР; 
– поєднанням процесів промивання та відбілювання; 
– зниженням температури проведення процесу з 98 до 85оС; 
– скороченням тривалості підготовки в 1,7 рази (з 385 хв. до 225 хв.). 
За темою НДР опубліковано 11 наукових робіт, в тому числі 2 статті у 

виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних, 4 статті у 
фахових виданнях України, 1 (4,4 д.а.) монографію, що опубліковано у 
закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, 4 тези 
доповідей на конференціях.  

3. Другий етап фундаментальної науково-дослідної роботи «Економічний 
розвиток підприємств на основі управління інноваційною діяльністю в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища» (державний реєстраційний № 0117 
U004295, науковий керівник – д.е.н., проф., Шарко М.В.) спрямований на 
дослідження закономірностей взаємовпливу результативності інноваційної 
діяльності і прогнозування економічного росту підприємств. 

В роботі визначено передумови готовності підприємств до інноваційної 
діяльності з урахуванням протилежних інтересів взаємодіючих сторін, показників 
використання консолідованої інформації та інших інформаційно-комунікаційних 
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ресурсів. Використано сучасні методи і методики з прийняття управлінських 
рішень щодо прогнозування розвитку інноваційного підприємств під впливом 
зовнішнього середовища, з супроводженням технологічних аспектів реалізації 
інноваційних проектів, які полягають в отримані необхідного об’єму якісної 
інформації. Обґрунтовано методологічний підхід і запропонована інформаційно-
ентропійна модель кількісної оцінки необхідної вхідної інформації при прийнятті 
управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємств, викликаних 
коливаннями зовнішнього середовища, як різниці апріорної та апостеріорної 
інформації головних факторів, що характеризують виробничу діяльність.  

Розроблено інформаційне забезпечення управлінських процедур із зняття 
невизначеності, що викликані коливаннями зовнішнього оточення, і засобів 
забезпечення інформації управління як стратегічного ресурсу динаміки 
протікання виробничих процесів при формуванні механізму інноваційного 
розвитку підприємств з використанням системного підходу до антикризової 
оцінки підприємств різних галузей економіки. Розроблено прогнозні сценарії 
розвитку інтеграційних процесів підприємств шляхом удосконалення логістичної 
стратегії розподілу продукції та підвищення їх  конкурентоспроможності в умовах 
динамічних змін зовнішнього середовища. 

На основі проведеної роботи опубліковано 2 статті у журналі, що входять 
до науково-метричних баз даних Web of Science; опубліковано 10 статей у 
журналах, що входять до переліку фахових видань України; отримано 4 
охоронних документа на об’єкти права інтелектуальної власності; видано 4 
монографії, у тому числі 1 монографія у закордонних виданнях Європейського 
Союзу, а також один розділ монографії, опублікований у закордонних виданнях 
Європейського Союзу за темою проекту; укладено 1 господарчий договір; 
захищено 2 магістерських кваліфікаційних роботи за темою проекту. 

4. У процесі виконання другого етапу прикладної науково-дослідної роботи 
«Розробка інноваційних технологій надання спеціальних видів оздоблення 
текстильним матеріалам військового призначення» (номер державної реєстрації 
теми: 0117U004294, науковий керівник – к.т.н., провідний науковий співробітник 
науково-дослідного сектору Мясников С. А.) отримано результати щодо 
визначення закономірностей впливу складових полімерних композицій 
(полімерів, зшиваючих агентів, наповнювачів, нанопрепаратів) на властивості 
одержуваних плівок і покриттів, оцінка їх сумісності у складах. Дані наукові 
результати спираються на закономірності низки природничих наук: загальної, 
органічної та аналітичної хімії, хімії еластомерів та полімерів, текстильної хімії, 
біохімії, фізики та біології. 

Досліджено вплив хімічної будови двохосновних карбонових кислот на 
зміну фізичних властивостей полімерних плівок на основі крохмалю і 
встановлено, що застосування малонової кислоти в якості зшиваючого агента 
дозволяє отримати прозорі еластичні крохмальні полімерні плівки, які 
характеризуються меншою товщиною при збереженні високої поверхневої 
щільності, а також низькими показниками гігроскопічності, водопоглинання і 
високою стійкістю до гідролітичної деструкції. Дана полімерна композиція може 
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застосовуватися для створення спеціальних покриттів на бавовняних текстильних 
матеріалах з метою підвищення екологічності оздоблювального виробництва. 

Розроблено склад полімерної композиції, що містить стирол-акриловий 
полімер (94%) та зшиваючий агент з класу меламінових смол (6%) та 
встановлено, що застосування запропонованої композиції в концентрації 50 г/л не 
призводить до погіршення гігієнічних властивостей оброблюваного бавовняного 
трикотажного полотна і може бути рекомендовано для створення спеціальних 
покриттів на цьому виді текстильних матеріалів. 

Досліджено використання полі фосфату амонію (ПФА) у якості 
наповнювача полімерної композиції для надання вогнезахисного оздоблення 
текстильним матеріалам. Використання ПФА обґрунтовано тим, що він діє при 
температурах нижче температури деструкції полімеру, а також його ефективністю 
в процесі спучення аморфних полімерів та а подальше утворення коксового шару, 
що ізолює проникнення тепла і полум’я вглиб текстильного матеріалу. 

Досліджено фізико-механічні властивості нанокомпозитів з вмістом 
монтморилоніту. Встановлено, що підвищення міцності поперечного зшивання на 
міжфазній поверхні розподілу полімер-шаруватий силікат відбувається за рахунок 
формування фізичної сітки зчеплень макромолекул полімеру з наночастинками 
наповнювача, що сприяє зниженню дифузії молекул розчинника, газів або полум'я 
в полімерну матрицю за рахунок підвищення бар’єрних властивостей полімерних 
композитів. Таким чином, спільне використання додаткових вогнезахисних 
нанодомішок в композиції з класичними антипіренами є важливим технологічним 
прийомом надання вогнестійкості текстильним матеріалам. 

Згідно з технічним завданням за темою НДР опубліковано 10 наукових 
робіт, в тому числі статей у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus 
– 2, статей у фахових виданнях України – 3, монографія, що опублікована у 
закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу – 1 (4,4 д.а.), 
тези доповідей на конференціях – 4. 

Згідно Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих учених в університеті виконувались дві 
наукові роботи молодих вчених: 

1. «Розробка екологічно чистої технології підготовки грубого вовняного 
волокна для виготовлення високоякісних тканин та трикотажних полотен», номер 
державної реєстрації теми: 0116U006983, науковий керівник – к.т.н., старший 
науковий співробітник науково-дослідного сектору Семешко О. Я. 

2. «Соціально-економічна цілісність суспільства та бізнес-середовища в 
умовах інформаційного перенасичення», номер державної реєстрації теми: 
0117U003961, науковий керівник – к.е.н., доц., докторант Савін С.Ю. 

У липні 2018 року завершилось виконання наукової роботи «Розробка 
екологічно чистої технології підготовки грубого вовняного волокна для 
виготовлення високоякісних тканин та трикотажних полотен», фінансування якої 
було розпочато у серпні 2016 року. 

У результаті виконання наукової роботи розроблена екологічно чиста 
технологія підготовки грубого вовняного волокна для виготовлення 
високоякісних тканин та трикотажних полотен. Дана технологія включає в себе 
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промивання грубого вовняного волокна з використанням електророзрядної 
обробки, в результаті чого відбувається не тільки інтенсифікація видалення 
жирових забруднень з вовняного волокна, а й його модифікація під впливом 
основних діючих факторів електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації – 
електрогідравлічного удару та продуктів розщеплення води. У результаті 
покращуються його технологічні (тонина, сорбційна здатність) та експлуатаційні 
(ступінь звалювання, білизна) властивості, що дає змогу використовувати грубе 
вовняне волокно у текстильній промисловості.  

Попередньо модифіковане дією електророзрядної нелінійної об’ємної 
кавітації ЕРНОК грубе пігментоване вовняне волокно вибілюється з 
використанням зниженої концентрації протравлювача, що збереже цінні природні 
властивості волокна та знизить екологічне навантаження на оточуюче 
середовище. 

Таким чином, використання ЕРНОК якості способу модифікації забезпечує 
отримання з грубої, в тому числі пігментованої вовни, волокна високої якості, 
придатного для виготовлення високоякісних тканин та трикотажних полотен. 

Згідно з технічним завданням у 2018 році за темою НДР опубліковано 2 
статті у фахових виданнях України, 1 монографія (7,7 др. арк.), що опублікована у 
закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, 
отримано1патент України. 

В результаті виконання другого етапу наукової роботи «Соціально-
економічна цілісність суспільства та бізнес-середовища в умовах інформаційного 
перенасичення» – систематизовано ключові інформаційні дисфункції 
підприємства та учасників ринкового середовища із зазначенням причин та 
наслідків кожної ситуації, що дозволяє відображати у функціях підприємств 
інтенсивний перебіг подій у бізнес-середовищі, соціальні та економічні змінами 

Визначено основні складові цілісності бізнес-структур через категорію 
соціально-трудових обов’язків та для реалізації кожної із них визначено 
відповідний управлінський інструмент, серед яких віднесено такі: ціле 
покладання, корпоративна культура, збалансована ресурсна політика, 
профспілкові організації, система стимулів і мотивів, кадрова політика, політика 
соціально-економічної безпеки. 

Визначені основні чинники, що впливають на цілісність суспільства та 
бізнес-середовища, а саме: 

– Створення спільних громадських об’єднань. 
– Дуальна освіта. 
– Інформаційна взаємодія. 
– Залучення громадськості до виконання спільних бізнес-проектів.  
– Соціальна відповідальність бізнесу. 
– Залучення бізнесу до участі у соціальних заходах.  
Концепція системного забезпечення цілісності суспільства та бізнес-

середовища полягає у тому, що суспільство та бізнес-середовище розглядаються 
як система, учасники якої взаємно сприяють  розвитку один одного та 
забезпечують при цьому адаптивні взаємовідносини із навколишнім 
середовищем.  
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За темою НДР проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію; 
прийнято участь в 7 міжнародних науково-практичних конференціях; 
опубліковано 5 статей за змістом етапу в наукових фахових виданнях України, що 
входять до міжнародних наукометричних інформаційних баз; захищено 2 
магістерські роботи; захищено 1 кандидатську дисертацію; подано до захисту 
докторську дисертацію; отримано 2 охоронних документа на об’єкти права 
інтелектуальної власності; укладено 1 госпдоговір. 

На замовлення Приватного підприємства «Криниця» (с. Інгулець, Херсонська 
область) виконувалась госпдоговірна науково-дослідна робота «Розроблення 
інноваційного бізнес-проекту на виробництво коноплепродукції у Херсонській 
області» (номер державної реєстрації теми: 0118U006486, науковий керівник – д. 
т. н., проф. Чурсіна Л.А.). Об’єкт дослідження – процес одержання 
коноплепродукції за рахунок застосування нових технологій вирощування та 
збирання стебел і насіння конопель. 

У даній роботі проаналізовано технології вирощування конопель в яких 
наведені система обробітку ґрунту, сівби та догляду за посівами, система добрив, 
система захисту; проаналізовано технологію збирання конопель і доведено 
насіння до кондиції, описана збиральна та післязбиральна техніка. Розрахована 
економічна ефективність виробництва коноплепродукції, враховуючи потребу в 
матеріальних і трудових ресурсах для виробництва коноплепродукції, 
собівартість 1 га посіву конопель, витрати на виробництво, грошову виручку та 
прибуток з 1 га, рентабельність виробництва коноплепродукції. 

На основі узагальнення теоретичних і експериментальних даних розроблено 
перспективну технологічну карту виробництва конопель. 

Результатом співпраці з Товариством з обмеженою відповідальністю «Еліта 
Дніпра» (м. Херсон) є виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи 
«Удосконалення автоматизованої системи керування процесом сушіння 
зерномаси для забезпечення енергозберігаючих режимів функціонування 
технологічного обладнання» (номер державної реєстрації теми: 0118U001691, 
науковий керівник – к.т.н., доц. Поливода О.В.). З метою удосконалення 
автоматизованої системи керування процесом сушіння зерномаси для 
забезпечення енергозберігаючих режимів функціонування технологічного 
обладнання було виконано  аналітичний огляд методів та засобів управління 
процесом сушіння зерна та засобів вимірювання вологості зерна. Розроблено 
модель динаміки температури та вологості зерна на основі рівнянь тепло- і 
масопереносу з використанням методу кінцевих різниць, запропоновані моделі 
кількісних характеристик зерна, таких як коефіцієнт дифузії вологи зерна, 
теплопровідність, теплоємність та температуропровідність, блок схему алгоритму 
процесу сушіння зернової маси. 

У 2018 році стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених 
чотири отримували молоді науковці:  

Асаулюк Тетяна Сергіївна – кандидат технічних наук, науковий співробітник 
відділу «Технології будівництва, дизайн» проблемної науково-дослідної 
лабораторії  з розробки ресурсозберігаючих інтенсифікованих високоефективних 
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процесів та технологій для легкої, харчової, хімічної та косметичної 
промисловості НДСу; 
 – Савін Станіслав Юрійович – кандидат економічних наук, завідувач 
Проблемної науково-дослідної лабораторії Сучасних управлінських технологій;   

– Новіков Всеволод Олександрович – кандидат технічних наук, доцент 
кафедри інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії; 

– Новосьолова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

До Дня науки у 2018 були відзначені молоді науковці: 
– Почесною грамотою Управління освіти і науки Херсонської обласної 

державної адміністрації  к.т.н., старшого викладача кафедри хімічних технологій, 
експертизи та безпеки харчової продукції Куник Олександру Миколаївну; 

– Грамотою Південного наукового центру НАН і МОН України: 
– к.т.н., докторанта кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації 

Горач Ольгу Олексіївну; 
– к.т.н., докторанта кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації 

Бойко Галину Анатоліївну. 
Грамотою ректора Херсонського національного технічного університету: 
– аспіранта 3-го року навчання кафедри інформаційно-вимірювальних 

технологій електроніки та інженерії Мєшкова Олександра; 
– лаборанта науково-дослідного сектору Піскун Єлизавету;  
– лаборанта науково-дослідного сектору Зощук Каріну. 
Під керівництвом молодих вчених Херсонського національного технічного 

університету за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році виконувались  
дві наукові роботи: «Розробка екологічно чистої технології підготовки грубого 
вовняного волокна для виготовлення високоякісних тканин та трикотажних 
полотен» (науковий керівник – к.т.н., старший науковий співробітник Семешко 
О.Я.) та «Соціально-економічна цілісність суспільства та бізнес-середовища в 
умовах інформаційного перенасичення» (науковий керівник – к.е.н., завідувач 
Проблемної науково-дослідної лабораторії Сучасних управлінських технологій 
Савін С.Ю.). 

У жовтні 2018 року молоді науковці ХНТУ приймали участь у конкурсі 
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених на 2019 рік. Для участі у Конкурсі було подано два проекти 
молодих вчених «Розробка інноваційних технологій надання високих показників 
світлостійкості бавовняним трикотажним полотнам військово-цивільного 
призначення» (науковий керівник – к.т.н., с.н.с., Семешко О.Я.) та «Розробка 
складу і технології лікувально-профілактичних косметичних засобів з 
контрольованим транспортом активних компонентів в наноінкапсульованій 
формі» (науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Куник О.М.). 

Згідно протокольного рішення засідання Конкурсної комісії з відбору 
проектів молодих вчених проект наукової роботи «Розробка інноваційних 
технологій надання високих показників світлостійкості бавовняним трикотажним 
полотнам військово-цивільного призначення» (науковий керівник – к.т.н., с.н.с., 
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Семешко О.Я.) рекомендований до виконання, фінансування якого розпочнеться з 
січня 2019 року за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Згідно з планом, у 2018 році в університеті проведено 14 міжнародних та 11 
Всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

 
№ 
з/п Назва конференції Місто та термін 

проведення 

Міжнародні конференції 

1 Європейські технології науки і освіти: теорія і 
практика 

м. Херсон,  
09-15 квітня 2018 року 

2 Україна-Польща – Європейський Союз:сучасний 
стан та перспективи 

м. Вроцлав, Польща,  
01-05 травня 2018року 

3 Молодь – науці і виробництву 2018: інноваційні 
технології легкої промисловості 

м. Херсон, 
17-18 травня 2018 року 

4 Інтелектуальні системи прийняття рішень і 
проблеми обчислювального інтелекту 
(ISDMCI’2018) 

с. Залізний Порт  
(Херсонська область), 
21-25 травня 2018 року 

5 Інформаційні технології і освіті та управління м. Херсон,  
22-26 травня 2018 року 

6 Теоретичні та практичні проблеми в обробці 
матеріалів тиском і якості фахової освіти 

с. Залізний Порт 
(Херсонська область),  
28 травня-01 червня  

2018 року 

7 Молодь у світі сучасних технологій м. Херсон,  
01-02 червня 2018 року 

8 Ціннісний вимір політичної діяльності м. Херсон,  
червень  2018 року 

9 Шляхи вдосконалення системи технічного 
регулювання в Україні та світі 

м. Херсон,  
06-08 вересня 2018 року 

10 Забезпечення соціально-економічної цілісності 
суспільства та бізнес-середовища:європейський 
досвід та практика 

м. Херсон,  
11-14 вересня 2018 року 

11 Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні технології  промислового комплексу» 

м. Херсон, 
 12-14 вересня 2018 року 

12 Сучасні технології промислового комплексу: 
базові процесні інновації 

м. Херсон, 
 12-16 вересня 2018 року 

13 Міжнародна конференція з математичного 
моделювання 

м. Херсон,  
 вересень 2018 року 

14 Украйна – България – Европейскисъюз: 
съвременносъстояние и перспективи 

м. Варна (Болгарія)  
24вересня-01 жовтня 

2018 року 
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Всеукраїнські конференції  

1 Активізація процесів гуманізації та соціалізації в 
суспільстві і їх вплив на бізнес-середовище 

м. Херсон,  
10 квітня 2018 року 

2 Науково-практична конференція 
студентів,аспірантів та молодих вчених з 
автоматичного управління 

м. Херсон,  
11-13 квітня 2018 року 

3 Іноземні мови в сучасному комунікативному 
просторі 

м. Херсон,  
12 квітня 2018 року 

4 Мова як засіб міжкультурної комунікації м. Херсон,  
11-12 травня 2018  року 

5 Дослідження якості вітчизняних товарів і послуг 
та їх відповідності національним нормативним 
документам. 

м. Херсон,  
15-17 травня 2018  року 

6 Актуальні проблеми сучасної енергетики – 2018 м. Херсон,  
23-25 травня 2018  року 

7 Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та 
парфумерно-косметичної галузей промисловості 

м. Херсон,  
травень 2018 року 

8 Науково-практичні розробки молодих учених в 
хімічній харчовій та парфумерно-косметичній 
галузях промисловості 

м. Херсон,  
 жовтень 2018 року 

9 Державна політика щодо місцевого 
самоврядування: стан. Проблеми та перспективи 

м. Херсон,  
19 жовтня 2018 року 

10 Проблеми та перспективи розвитку обліку, 
оподаткування, аудиту та аналізу в системі 
інформаційного забезпечення управління 
суб’єктами господарювання 

м. Херсон,  
20-22 листопада  

2018 року 

11 Інструменти забезпечення економічної 
ефективності підприємств:соціальний аспект 

м. Херсон,  
15 грудня 2018 року 

 

Слід визначити, що найбільш активно займається виставковою роботою в 
університеті кафедра дизайну, яка провела 63 заходи, серед них 25 виставок, 10 
конкурсів, а також ярмарки,фестивалі,екскурсії, зустрічі, майстер-класи, флеш-
моби, дизайн-проекти, покази мод. 

У Х Міжнародному чемпіонаті «Молодь і підприємництво-2018», який 
проходив у м. Гомель (Республіка Білорусь) команда студентів кафедри 
менеджменту та маркетингу нагороджена дипломом лауреата в номінації 
«Кращий бізнес-проект» та дипломом І ступеня за 1 місце в фіналі чемпіонату. 
Всі члени команди отримали дипломи, кубки та пам’ятні подарунки.  

У ХVІІІ Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» 
брали участь студенти кафедри дизайну ХНТУ. Наливайко (Руденко) Наталія, 
студентка 5 курсу спеціальності 022 "Дизайн", приймала участь в номінації 
«Прет-а-порте», де пройшла до фіналу конкурсу. 
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Слід відзначити студентку 4-го курсу факультету інженерії та транспорту 
Селуянову Тетяну, яка ввійшла в сотню українських студентів – переможців 
конкурсу «Авіатор – 2018» і взяла участь у роботі авіасалону Farnborough 2018 у 
Лондоні. 

Важливою і ефективною формою роботи з талановитою студентською 
молоддю є конкурси наукових робіт студентів, що характеризує вміння 
студентами оформляти особисті наукові результати у вигляді завершених 
наукових робіт. 

На Всеукраїнські конкурси наукових робіт було направлено 39 
студентських робіт, отримано 14 призових місць. Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня 
нагороджені студенти кафедр: менеджменту та маркетингу; обліку, аудиту і 
оподаткування; економіки і підприємництва; фінансів, банківської справи та 
страхування;технічної кібернетики, дизайну. 

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади брали участь 30 студентів, 
отримано 4 призових місця. Грамотами за ІІ, ІІІ місце нагороджені студенти 
кафедр: товарознавства, стандартизації та сертифікації; транспортних систем і 
технічного сервісу; обліку, аудиту і оподаткування. 

 
Список студентів нагороджених  

за результатами конкурсів студентських наукових робіт за 2018 р. 
№ 
з/п П.І.Б. студента П.І.Б. 

керівника Нагорода 

1 2 3 4 

1 Арамян Діана 
Давидівна 

К.е.н., доц. 
Шукліна В.В. 

Диплом ІІІ ступеня ІІ Всеукраїнському конкурсі 
дипломних робіт студентів  вищих навчальних закладів 
освіти зі спеціальності «Маркетинг», травень 2018 р., м. 
Хмельницький, Хмельницький національний 
університет   

2 

Сафьяник  
Олександр 
Олегович, 
Березкин  
 Іван Сергійович 

К.т.н., ст. викл. 
Омельчук А.А. 

Диплом за ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 2017/2018 навчального 
року зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології», 25 квітня 2018 р., м. Харків, 
Харківський національний університет радіоелектроніки  

3 
Місюра 
Олександр 
Юрійович 

К.е.н., доц. 
Яценко В.Ф. 

Диплом другого ступеня за перемогу у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт у 2017/2018 
навчальному році зі спеціальності «Облік і 
оподаткування», 30 березня 2018р., м. Київ, Національна 
академія статистики, обліку та аудиту 

4 Богомолова Яна 
Михайлівна 

К.т.н., доц. 
Сумська О.П. 

Диплом ІІ ступеня. Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 
«Технології легкої промисловості» (2017 – 2018 н. р.), 
26 квітня 2018 р., м. Київ, Київський національний 
університет технологій та дизайну 
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5 Котик Олена 
Анатоліївна 

Ст. викл. 
Мєшкова-
Кравченко 

Н.В. 

Диплом за І місце  на Всеукраїнському конкурсі 
дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів 
освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 05-06 
квітня 2018 р., м. Харків,    Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет                                   

6 Бегун Тетяна 
Юріївна 

К.е.н., доц. 
Карлюка Д.О. 

Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнських наукових 
робіт у 2017/2018 навчальному році зі спеціалізації 
«Економіка підприємства»,  03 квітня 2018 року. м. 
Київ, Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

7 Могильна Ірина  
Олегівна 

К.т.н., доц. 
Олійник Н.М. 

Диплом за ІІ місце Всеукраїнського конкурсу 
дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів 
освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»,  
 05-06 квітня 2018 р., м. Харків, Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет 

8 Елль Марина 
Павлівна 

К.е.н.,доц. 
Карлюка Д.О. 

Диплом за ІІ місце Всеукраїнського конкурсу 
дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів 
освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр», 05-06 квітня 2018  р., 
м. Харків, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет  

9 
Селуянова 
Тетяна 
Андріївна 

Д.т.н. проф. 
Тулученко Г.Я. 

Диплом ІІ-го ступеня  Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 2017/2018 навчального 
року зі спеціалізації «Прикладна геометрія, інженерна 
графіка та технічна естетика» за роботу «Моделювання 
склярних полів на сітках «тетра-окта», 18 квітня 2018 р., 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

10 
Резніченко 
Вікторія 
Миколаївна 

Д.т.н., проф. 
Тулученко Г.Я. 

Диплом ІІ-го ступеня  Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 2017/2018 навчального 
року зі спеціалізації «Прикладна геометрія, інженерна 
графіка та технічна естетика» за роботу «Моделювання 
склярних полів на сітках «тетра-окта», 18 квітня 2018 р., 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

11 
Сидоренко 
Валерія 
Вадимівна 

Д.т.н., проф. 
Чепелюк О.В. 

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 2017/2018 навчального 
року зі спеціалізації «Прикладна геометрія, інженерна 
графіка та технічна естетика» за роботу «Ергономічний 
підхід до проектування запрошувальної листівки», 18 
квітня 2018 р., Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

12 
Козачок 
Владислава 
Іванівна 

Д.е.н., доц. 
Корчевська 

Л.О. 

Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент 
організацій», 04-05 квітня 2018 р., Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана 
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13 Ющенко Тетяна 
Юріївна 

Д.е.н., проф. 
Сідельникова 

Л.П. 

Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і 
кредит» у 2017/18 навчальному році, 03-04 квітня 2018 
р., Київський національний торговельно-економічний 
університет 

14 Бєлєхова Інна 
Максимівна 

К.е.н., доц. 
Єремян О.М. 

Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу 
бакалаврських та магістерських робіт студентів закладів 
вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування», 
22 листопада 2018 р., Житомирський державний 
технологічний університет 

 
Протягом навчального року за високу академічну успішність студенти 

ХНТУ  мали такі нагороди та відзнаки: 
 

№ з/п Назва Кількість, чол. 
Академічні стипендії: 

1. Академічна стипендія Президента України 
  за ІІ семестр 2017-2018 н.р. 
за І семестр 2018-2019 н.р. 

 
3 
3 

2. Іменна академічна стипендія Верховної ради України 
протягом 2018-2019 навчального року   

 
1 

3. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України 
  за ІІ семестр 2017-2018 н.р. 
за І семестр 2018-2019 н.р. 

 
1 
2 

 Всього: 10 
4. Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука 

«Завтра UА» 
2 

5. Всеукраїнський студентський конкурс – «Авіатор-
2018» Благодійного фонду «Фонд Бориса  Колеснікова» 

1 

6. Стипендія міського голови 5 
7. Стипендій Херсонської обласної ради 2 
 Всього: 20 
Всеукраїнська конкурсна програма «Кращий студент України» – отримано 

номінацію: 
1. Кращий студент України (комплексна 

характеристика) (3 місце) – Мазманян А.А., студентка 
факультету економіки, бізнес-аналітики та 
підприємництва 

1 

 Всього: 21 
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Проведено комплекс заходів щодо підготовки до видання наукового 
журналу «Вісник ХНТУ»: залучення авторів, попередній нормоконтроль 
рукописів статей, перевірка всіх супровідних документів, макетування збірника, 
наявність в кожному номері збірника статей англійською мовою, що передбачено 
«Порядком формування Переліку наукових фахових видань України». Журнал 
користується повагою в українському науковому просторі. Географія авторів 
включає такі міста, як Київ, Хмельницький, Львів, Одесу, Краматорськ, 
Тернопіль, Кропивницький, Запоріжжя, Луцьк, Чернігів, Вінниця, Чернівці, 
Сєверодонецьк та ін. В 2018 році підготовлено 4 випуски журналу. 

Видання «Вісник ХНТУ» включено у наукометричну базу e-library, 
індексується в Google Scholar, National Library of  Ukraine (Vernadsky). 

З метою своєчасного захисту прав інтелектуальної власності підготовлено 
охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності:  

- подано заявок на винаходи і корисні моделі – 12, з них зі студентами та 
аспірантами – 10;  

- отримано 12 патент України на винаходи та корисні моделі, з них зі 
студентами та аспірантами – 10;  

- продано 5 ліцензій, із них 3 невиключні і 2 на «ноу-хау». Комп’ютерні 
програми: «ToolsApp», «ToolsGlid»,«Tangle» та ліцензійні договори на «ноу-хау»: 
«Технологія отримання довгомірних трубчастих виробів з профільованою 
внутрішньою поверхнею методами холодного пластичного деформування», 
«Технологія на основі процесу холодного деформування для виготовлення 
виробів з профільованою внутрішньою поверхнею». 

 
4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності Херсонського 

національного технічного університету. 
У 2018 році крім існуючих і діючих договорів з провідними університетами 

Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Болгарії, Швеції, Австрії, США, 
Білорусі, Іспанії, Казахстану, Міжнародним університетом ВІЗІОН (Македонія), 
Асоціацією CPCU федерації FEFU (федерація обмінів Франція – Україна), 
Асоціацією підприємців Берліна (Німеччина) була укладена угода про науково-
освітянське співробітництво з Полоцьким державним університетом (Білорусь) , з 
Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща), освітнім закладом 
«Гродненський державний університет ім. Янкі Купали» та Цзянсунським 
педагогічним університетом (м. Сучжоу, КНР).  

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи, 
якісного навчання, університет приймав участь у реалізації міжнародних освітніх 
проектів та програм. ХНТУ плідно працює за програмою Еразмус +. Так, у 2018 
від університету було представлено проект напряму Жан Моне та велася робота у 
напрямку реалізації проекту та успішного завершення №561728-EPP-1-2015-1-ES-
EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in 
Ukraine». Було завершено навчання в напрямах University-enterprises cooperation in 
game industry in Ukraine». Програма курсу «Розробка комп’ютерних ігор» 
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включала чотири модулі: Розробка крос-платформних комп'ютерних ігор за 
допомогою Unity3d, Розробка мережевих комп'ютерних ігор мовою Java, Розробка 
ігрових веб-додатків, Візуальна розробка комп'ютерних ігор. 

Під керівництвом к.т.н., доцента кафедри інформаційно-вимірювальних 
технологій електроніки та інженерії Новікова Всеволода Олександровича 
отримано дві фінансові підтримки (JNZ3J7T7GZPU) від компанії Coursera на 
вивчення курсів від ЗВО-партнерів:  

– Robotics: Computational Motion Planning; 
– Introduction to Virology. 
Підготовлено 4 студента 4-го курсу за програмою підготовки Digital 

multimeter basics by Fluke corporation (видано 4 сертифікати від 01.12.2018 року). 
Отримано сертифікати з програми Research data management від наукового 

видавничого дому Elsevier (від 10.08.2018 року). 
Завдяки багаторічній співпраці з Ізраїльським культурним центром, що діє 

при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, протягом року відбувались зустрічі з 
Головою представництва Посольства Держави Ізраїль в Одесі, Директором 
Ізраїльського культурного центру в Одесі, Першим секретарем посольства 
Держави Ізраїль в Україні Ілоною Хільковською. Доктором наук Дмитром Курсом 
13 вересня 2018 року було проведено лекцію на тему «Рецепт успіху ізраїльських 
студентів. Техніка ефективної підготовки» для студентів 1 курсу ХНТУ. 

На підставі діючих договорів про співпрацю з Люблінською Політехнікою 
(Польща) в університеті проводиться активна робота щодо отримання студентами 
подвійних дипломів і проведення навчального процесу.  

21-24 червня 2018 року представництво Європейського Союзу в Україні у 
співпраці з Українським освітнім центром реформ організували на базі 
Херсонського державного університету 25-ту ювілейну сесію EU Study Days. 
Відбір пройшли і представники ХНТУ, а саме Тулученко Надія (старший 
інспектор відділу міжнародних зв’язків) та Шульженко Марина (студентка гр. 
2ТТ). 

25 червня 2018 року до Херсонського національного технічного 
університету з робочим візитом завітала німецька делегація у складі голови 
міжнародної компанії «Шрайнер груп» Гельмута Ф. Шрайнера та голови асоціації 
підприємців Берліна Райнера Шамбергера. Обговорювалися питання щодо 
стажування студентів у компанії «Шрайнер груп». В грудні 2018 року відбулася 
підготовка та відбір студентів. 

Багато років ХНТУ співпрацює з Федерацією FEFU. Студентки Соловйова 
Анастасія Анатоліївна та Охріменко Поліна Олегівна влітку 2018 року проходили 
стажування на підприємствах Франції. У вересні 2018 року к.т.н, доцент 
Расторгуєва Марія Йосипівна та начальник планово-фінансового відділу Радкевич 
Олена Миколаївна відвідали тиждень підведення підсумків у межах співпраці 
ХНТУ та Федерацією FEFU у Франції, а вже у листопаді 2018 року відбулася 
зустріч з французькою делегацією – представники асоціації CPCU федерації 
FEFU (федерація обмінів Франція – Україна) на чолі з президентом Філіпом 
Жене. Федерація надає можливість студентам і викладачам університету 
проходити стажування у Франції, вивчати мову, поглиблювати спеціальні знання 
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та здобувати практичні навички. Після зустрічі студенти та викладачі мали змогу 
прийняти участь у співбесіді щодо стажування у Франції. 3 викладача та 6 
студентів наразі мають необхідну інформацію щодо умов програми.  

Студенти та викладачі підвищували свій професійний досвід і набували 
знань проходячи стажування у провідних світових закладах.   

У березні 2018 року д.т.н., проф.. Рудакова Ганна Володимирівна, д.т.н., 
проф. Литвиненко Володимир Іванович, к.т.н, доцент Вороненко Марія 
Олександрівна та к.пед.н., доцент Радецька Світлана Валеріївна відвідали м. Усті 
(Чеська Республіка) з метою викладацької діяльності в університеті Яна 
Євангеліста Пуркіне за програмою Erasmus +. 

У вересні 2018 року д.е.н., пр. Шарко Маргарита Василівна та к.е.н., проф 
кафедри менеджменту та маркетингу Зайцева Олена Іванівна прийняли участь у 
науковому стажуванні «Адаптація науки, освіти та бізнесу до світових 
інноваційних мегатрендів» в Університеті Арістотеля (Греція). 

Проректор з наукової роботи д.е.н., проф. Савіна Галина Григорівна, д.е.н., 
проф. Корчевська Лілія Олександрівна, к.е.н., доц. Воскресенська Олена 
Євгенівна та ст. викладач Пацай Тамара Василівна прийняли участь у науковому 
стажуванні «Збалансованість економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-
середовищі в умовах глобалізації». 

З метою підвищення рівня професійних навиків у жовтні професора 
кафедри менеджменту та маркетингу Наумова Олександра Борисовича було 
направлено до Цзянсунського педагогічного університету (м. Сучжоу, КНР);  

Наприкінці жовтня д.філос.н, доцент кафедри теорії та практики галузевого 
перекладу Кудрявцева Наталія Сергіївна прийняла участь в міжнародній науковій 
конференції «Engaging Multilinguality: Language, Identity and National Cohesion in 
Ukraine» у м. Кембридж (Велика Британія). 

Студент факультету інженерії та транспорту Доценко Антон (група 2АТ) 
став переможцем конкурсного відбору та пройшов стажування за Міжнародною 
грантовою програмою Study Tours to Poland (STP) з 15 по 25 жовтня 2018 року. 

У грудні 2018 року ст. викладач кафедри теорії та практики галузевого 
перекладу Карпенкова Наталія Юріївна пройшла науково-освітнє стажування у 
Західно-Фінляндському Коледжі за програмою Інституту міжнародної 
академічної мобільності.  

Університет постійно розвивається, підвищує свій міжнародний імідж і 
впевнено крокує в майбутнє. 

Університет приймав участь в підготовці і супроводі експозиції ХНТУ на 
щорічній спеціалізованій виставці «Будіндустрія, 2018. Енергозбереження». 
Наукові розробки вчених ХНТУ отримали гідну оцінку організаторів і учасників 
виставки. Учасниками виставки були 38 суб’єктів підприємництва України, які 
мають інноваційні розробки. Отримано сертифікат за І місце серед ЗВО-
учасників, а також диплом. 
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5. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

Основними документами щодо національно-патріотичного виховання 
підростаючого покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015р. № 580/2015, 
«Концепція виховання студентської молоді ХНТУ», схвалена Вченою радою 
ХНТУ (протокол №1 від 28.08.2013р.). Відповідно до положень зазначеної 
Стратегії, основними складовими національно-патріотичного виховання 
визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й духовно-моральне 
виховання. 

Протягом навчального року зі студентською молоддю ХНТУ було 
проведено загальноуніверситетські заходи – бесіди, лекції, круглі столи щодо 
відзначення:  

- 27-ї річниці проголошення у 1991 році незалежності України та 100-
річчю відновлення української державності; 

-  проведення зустрічі з радником Міністра інформаційної політики 
України з освітніх програм, Героєм України В. Жемчуговим в рамках освітнього 
проекту «Бранці Кремля»; 

- «Уроки мужності»;  
- толерантності й терпимості у міжнаціональних відносинах, питань  

збереження миру, злагоди між усіма народами, національними, етнічними, 
релігійними групами; 

-  Дня Державного Прапора України; 
-  80-тої роковини Великого терору – масових політичних репресій 

1937-1938 років;  
- формування  свідомості про єдність і соборність України; 
- історичного значення революційних подій 2004 року та Революції 

Гідності, її учасників, та розвитку громадянського суспільства на теми: «Ми – 
Українці», «Україна. Поступ свободи», «Українські герої крізь віки»; 

- Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні; 
- Дня пам’яті жертв політичних репресій; 
- Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні; 
- Дня захисника України; 
- Всеукраїнського Дня вишиванки;  
- Дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської АЕС;  
- значимості проведення круглого столу «Якісний стан сім’ї та 

батьківства – запорука економічного та соціального зростання України» за участю 
голови оргкомітету Всеукраїнського форуму сім’ї, доктора філософії Андріана 
Буковинського;  

-  з історії Другої світової війни; 
-  перегляд документального фільму «Літопис «Чорного тюльпану». 
Популярності у студентської молоді серед набули флешмоби різної 

тематики. Студенти ХНТУ брали участь у наступних заходах: 
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- загальноуніверстетській акції з написання Всеукраїнського диктанту 
національної єдності до Дня писемності в Україні;   

-  танцювальних марафонах з нагоди Всесвітнього Дня вишиванки та 
Дня Європи, міжнародного Дня матері. 

У наступних фестивалях: 
- «Свято кожного херсонця» щодо відзначення 204-ї річниці заснування 

м. Херсона; 
- національно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт». 
Брали участь у загальноміських заходах: 
- мітингу з нагоди вшанування героїв до Дня Гідності та Свободи; 
- літературно-мистецькій акції «Поети Херсона з вдячністю загиблим 

героям»; 
- патріотичному танцювальному флешмобі «Революція Гідності та 

Свободи»;   
- літературній світлиці та презентації поетичних зібрань «Передзвони 

пам’яті», «Четвертий вимір всесвіту – душа» херсонської поетеси Л. Пронько; 
- щодо відзначення 30-ї річниці виведення військ з Афганістану. 
З метою правового виховання в ХНТУ протягом року для студентської 

молоді проведено:   
- Всеукраїнський урок (виховну годину) «Права людини» з нагоди 

проголошення декларації прав людини;  
- тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру 

«Права людини» (лекції, бесіди правові конкурси, ігри, змагання присвячені 
проблематиці реалізації захисту та розвитку прав і свобод людини, розвитку 
правової науки і практики, методології юридичної освіти); 

- інформаційну годину в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», що реалізується 
Міністерством юстиції України у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги;  

- проведено круглі столи: «Права людини», «Проблеми насилля в сім'ї», 
«Жорстокість неповнолітніх та вирішення цих проблем в юридичному аспекті». 

- книжкову виставку «Права. Гарантії. Захист» і бібліографічний огляд 
літератури, що знаходиться в фондах бібліотеки.  

Виховуючи у студентів активну життєву позицію, громадську точку зору, 
протягом року зі студентською молоддю проведено лекції, бесіди на теми: 

- «Ми – Українці», «Україна. Поступ свободи». 
Студентська молодь ХНТУ брала учать у: 
- дискусії "Закон України "Про освіту" – що треба знати сучасному 

студенту?";  
- ХІ Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти», м. 

Київ; 
- Всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент України 2018»;  
- загальноуніверситетському заході «День кар’єри 2018»: перший крок 

до бізнес кар’єри від АВТО-ХОЛДИНГ «Автопланета», м. Херсон, з метою 
ознайомлення студентів з можливостями працевлаштування; 
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- конференції «Бізнес, що змінює країну» за сприяння Центру 
«Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» Фонду народонаселення 
ООН в Україні (UNFPA); 

- у навчальному курсі із розвитку навичок для молоді «Skills Labs – 
УСПІШНА КАР’ЄРА»; 

- у фестивалі громадських ініціатив UCRAZYans у квесті «Цілі сталого 
розвитку»; 

- у ІІ фестивалі ПОВАЖНИХ ЛЮДЕЙ «Золотий вік» для людей 
похилого віку; 

- інформаційні заходи «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству». 

На базі кафедри філософії, політології та українознавства ХНТУ протягом 
навчального року працював політичний клуб «Точка зору» під керівництвом 
к.і.н., доц. Ю.О.Ватулі, де студенти та викладачі мали можливість поспілкуватися, 
прийняти участь у бесідах з питань політичного спрямування. 

Одним із центрів інтелектуального і морального потенціалу розвитку 
студентів в ХНТУ є бібліотека. Участь студентської молоді у виховних заходах 
сприяє підвищенню, гуманітаризації всіх інтелектуальних процесів, формуванню 
наукового світогляду і підвищенню культурного рівня кожного користувача. 
Протягом року зі студентською молоддю ХНТУ співробітниками бібліотеки було 
проведено виховні години, семінари, зустрічі з метою підвищення 
інтелектуального та інформаційного рівнів студентів університету. 

Робота з культурно-просвітницького виховання студентів проводиться у 
відповідності з планом виховної роботи ЗВО та в координації з кафедрами, музеєм 
історії ХНТУ. 

Основними чинниками естетичного виховання студентської молоді ХНТУ є 
втілення та ознайомлення із традиціями ЗВО: «Історія та традиції ХНТУ», 
«Вищий навчальний заклад: суть, призначення та основні завдання», «Внутрішня 
культура в університеті», «Студент, як суб’єкт створення корпоративної культури 
у ЗВО». Саме з метою естетичного виховання студентська молодь залучається до 
роботи у структурних підрозділах університету: музеї ХНТУ, гуртках, клубі. За 
навчальний рік музеєм історії ХНТУ проведена організаційно-виховна робота зі 
студентською молоддю: екскурсії для студентів  перших курсів,  учнів  
загальноосвітніх шкіл, ліцеїстів м. Херсона, студентів Економіко-технологічного  
технікуму при ХНТУ, учасників конференцій викладачів та студентів, батьків, 
гостей університету, колишніх випускників; зустрічі з видатними особистостями; 
відеофільми про історичні події, кінопокази; оформленя стендів; проведення 
фотовиставок. При музеї ХНТУ працює гурток «Екскурсовод» до складу якого 
входять 13 студентів – екскурсоводів.  

Протягом року реалізовувались культурно-просвітницькі та творчі проекти 
із міськими закладами культури та мистецтва. Так, студенти та викладачі ХНТУ 
мали можливість відвідувати обласний театр ім. М. Куліша «Дні ХНТУ в театрі», 
краєзнавчий та художні музеї м. Херсону, що сприяло підвищенню культурно-
естетичного смаку. Участь у пізнавально-патріотичному проекті Херсонського 
краєзнавчого музею «Херсонський літопис Миколи Чернявського».  Спільно с ГО 
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«Центр розвитку особистості «Берегиня» проведено зустріч «Жінка в українській 
народній культурі», «Сучасна креативна індустрія, як реальний бізнес». 

Всього протягом 2018 року заходами охоплено  323 особи. 
Важлива увага приділяється роботі зі студентськими структурами ХНТУ - 

студентським самоврядуванням, що надає можливість розвинути у студентів такі 
якості, як лідерство, патріотизм, активну громадську діяльність в університеті та 
соціумі. 

Протягом року студенти брали участь у наступних 
загальноуніверситетських заходах: 

- проведенні загальних зборів представників студентського 
самоврядування у гуртожитках № 1, 2, 3 з метою поселення студентів та 
лобіювання студентських інтересів під час проживання у гуртожитках; 

- урочистостях до «Дня знань»; 
- посвяті першокурсників ХНТУ; 
- заходах щодо відзначення Міжнародного дня студента; 
- конкурсі-проекті «Молодіжна столиця України»; 
- квест «LET’S DO IT TOGETHER» з метою ознайомлення 

першокурсників з університетом; 
- загальноміських заходах в рамках відзначення 240-й річниці м. 

Херсона з метою профорієнтаційного залучення майбутніх абітурієнтів до ХНТУ 
у міському парку «Херсонська фортеця»; 

- урочистостях до Дня працівників освіти України; 
- інформаційних заходах «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 
- культурно-мистецькому заході «Хелловін по-українськи». 
Створення соціально-педагогічних умов формування почуття милосердя у 

студентської молоді ХНТУ відбувається під час проведення виховних 
педагогічних процесів. Протягом року професорсько-викладацький склад та 
студентська молодь брали активну участь у загальноуніверситетських заходах: 
захід «Весняний розмай», ярмарок «Вкраїна калинова», «Допоможи ближньому» 
для мешканців Олешківського будинку-інтернату. Протягом року здійснювався 
патронат над Старозбур’іївською школою-інтернатом для дітей-сиріт, проведено 
декілька виїздів з метою підтримки мешканців інтернату. Проведення заходів 
надають можливості розвинути у студентів такі якості як людяність, щирість та 
доброту, що сприяють вихованню особистості, громадянина України. 

В навчальному році організаційним комітетом профспілки студентів та 
аспірантів створено умови та оздоровлено 17 студентів – членів-профспілки в с. 
Залізний Порт Херсонської області. 

Згідно затвердженого плану комплексних заходів про організаційно-
виховну роботу студентської молоді ХНТУ організовано і проведено святкові 
концерти, вечори. Протягом 2018 року студенти спільно з кураторами 
академічних груп відвідували художні та краєзнавчі музеї, театри: 

- фестивалі художньої самодіяльності студентів «Віват студент ХНТУ 
2018»; 
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- організації та проведенні «Осіннього балу» для людей похилого віку, 
єврейського благодійного фонду «ХЕСЕД ШМУЕЛЬ»; 

-  проведенні студентської вечірок відпочинку. 
- Всеукраїнському благодійному багатожанровому фестивалі-конкурсі 

"Univer start" у номінації "Естрадний вокал".  
Позааудиторна виховна робота зі студентами ХНТУ здійснюється за 

інтересами. Працюють наступні 24 позааудиторні клуби.   
 

№ 
з/п 

Клуби і гуртки за інтересами Кількість 
осіб, чол. 

1. Театральна студія «Муза» 25 
2. Літературний клуб «Первоцвіт» 16 
3. Клуб любителів інструментальної музики «Гітара по колу» 15 
4. Інформаційно-літературний клуб «Спадщина» 70 
5. Хореографічний колектив «Смайл» 40 
6. Вокальний ансамбль «Веснянка» 12 
7. Студентський театр мод кафедри Дизайну 30 
8. Політичний клуб «Точка зору» 25 

9. Клуб ЧайКофський-семінар:молодіжні субкультури» 60 
10. Волонтерський клуб «Милосердя» 17 
11. Науково-технічний гурток «Атмега, Малинка і др....» 25 
12. Клуб екскурсоводів при музеї історії ХНТУ 13 
13. Спортивний клуб (12 секцій) 326 
 Всього: 674 

 
В рамках профілактичних комплексних заходів щодо запобігання вживання 

алкоголю, наркотиків, тютюнопаління та ВІЛ/СНІДу зі студентами ХНТУ 
проведено наступні заходи: 

- інформаційну кампанію щодо пояснення про зміни у медичній сфері 
«Медична реформа в дії»; 

- зустріч з лікарем-наркологом Херсонського обласного 
наркодиспансеру Савчуком В.М.;  

- участь у благодійній акція «Поділись краплинкою крові. Врятуй 
життя»; 

- спортивний квест в рамках молодіжної акції «Молодь за здоровий 
спосіб життя»; 

- Всеукраїнський пробіг «Зелена миля»; 
- загальноуніверситетський спортивний захід «Богатирські ігри».  
На базі гуртожитків №1, №2, №3 працюють спортивні секції, тренажерні 

зали. 
З метою формування у студентської молоді любові до праці, становлення і 

розвитку волі, усвідомленню цінності праці, студентами та викладачами 
проведено трудові десанти в актовій залі ХНТУ, на територіях гуртожитків та 
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корпусів ХНТУ з метою прибирання прилеглої території університету, у акції 
«Зробимо Україну чистою разом», екологічний марш «Мільйон троянд для 
ХНТУ». Всього охоплено в заходах 300 осіб. 
 З метою реалізації напряму фізичне виховання та утвердження здорового 
способу життя серед студентської молоді проведено заплановані 
загальноуніверситетські студентські змагання між факультетами «Богатирські 
ігри» та спортивно-розважальна програма між гуртожитками ХНТУ та визначено 
переможців. За 2018 рік було проведено 12 масових фізкультурно-спортивних 
заходів, у яких взяли участь 1086 студентів, що складає 62% від кількості 
студентів І та ІІ курсу (охоплених заняттями з фізичного виховання) та 30% від 
усієї кількості студентів університету.  

У 2018-2019 навчальному році збірні команди студентів ХНТУ виступали у 
змаганнях за Програмою студентських спортивних ігор Херсонщини та зайняли ІІ 
загальнокомандне місце у цих змаганнях. Студенти університету успішно 
виступали на міжнародних змаганнях, чемпіонатах України, універсіаді України. 

Соціально-побутові питання студентів студмістечка ХНТУ також є 
важливими і актуальними. Протягом року спільно з адміністрацією вирішуються 
важливі питання соціального побуту студентів. Створено естетичний куток для 
відпочинку та релаксу студентської молоді ХНТУ.         

Інститут кураторства має безперечно вагомий вплив на формування якостей 
студентської молоді оскільки є однією із педагогічних умов формування 
особистості. Викладач-куратор навчальної групи майбутніх спеціалістів має 
спланувати кураторські години таким чином, щоб у них приділялося достатньо 
уваги вихованню духовних та моральних якостей студентів, сприянню 
самоактуалізації та самовихованню студентів, розвитку почуття відповідальності 
та людяності, що у цілому буде позитивно впливати на формування професійних 
якостей. В своїй діяльності куратор має тісно співпрацювати з представниками 
адміністрації навчального закладу, іншими кураторами, органами студентського 
самоврядування, а також з державними та громадськими організаціями. 

Регулярно проводяться збори кураторів академічних груп, де 
обговорюються питання тенденцій розвитку особистостей та шляхив їх 
вирішення.  

Оновлюється інформація на сайті ХНТУ з розділах «Виховна робота» та 
«Студентство»: 

- нормативно-правові документи;   
- теми кураторських годин; 
- інформаційно-освітній портал; 
- безпека в закладах освіти; 
- музейна педагогіка, 3D тури;  
- проект «Сімейні цінності»; 
- віртуальні 3D екскурсії. 
Одночасно в умовах світової глобалізації, входження України в 

Європейський простір процес виховання має забезпечувати залучення молоді до 
світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування 
толерантності до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у 



46 
 
культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так і 
між етнічними, релігійними та іншими групами. Оцінка стану виховної роботи, 
створення соціально-педагогічних умов зі студентською молоддю, їх 
результативність в ХНТУ здійснюється за комплексними показниками як 
кількісними, так і якісними: показники успішності навчання з навчальних 
дисциплін; стосунки в академічних групах; аналіз виконання студентами правил 
внутрішнього розпорядку; правової поведінки, кількість правопорушень; 
виконання комплексу заходів з  виховної роботи; якість проведених заходів, 
кількість студентів у творчих об'єднаннях, гуртках, учасників спартакіад, 
фестивалів тощо; участь молоді в різноманітних громадянських, патріотичних 
акціях; результати соціологічних досліджень, які відображають моральні, 
політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів.  

Доцільно підкреслити, що організація виховної роботи в структурних 
підрозділах університету потребує постійного вдосконалення, пошуку і 
приведення в дію новітніх соціально-педагогічних форм впливу на студентську 
молодь. 

 
Кількісні показники оцінки ефективності виконання виховної  роботи зі 

студентами ХНТУ 
 

№ з/п 
 

Назва напряму діяльності (пріоритетні 
завдання) 

Усього  

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 
кількість 
заходів 

охоплено 
осіб 

кількість 
заходів 

охоплено 
осіб 

1. Створення умов для 
інтелектуального самовдоско-
налення студентської молоді, 
творчого розвитку особистості 

54 1200 70 1500 

2. Утвердження патріотизму, 
духовності, моральності та 
формування загальнолюдських 
цінностей 

45 550 50 680 

3. Пропаганда та формування здорового 
способу життя 20 431 22 600 

4. Правовий захист та правова освіта 
молоді 21 280 22 300 

 ВСЬОГО: 140 461 164 3080 
 

 
6. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
У Херсонському національному технічному університеті був створений 

освітній дата-центр, який без перебільшення можна віднести до стратегічних 
освітніх ресурсів регіонального масштабу. Дата-центр має мережеву підсистему, 
побудовану на обладнанні компанії Сisco, обчислювальну підсистему, ядром якої 
служить лезвійний сервер фірми Оracle, а також всі необхідні інженерні 
підсистеми.  



47 
 

Інтеграція мережевих, обчислювальних та інформаційних ресурсів 
загальноміський науково-освітньої мережі м. Херсона, здійснювана на базі дата-
центру ХНТУ, забезпечує: 

– об'єднання всіх будівель університетів і наукових організацій загальною 
системою оптоволоконних ліній зв'язку; 

– єдине мережеве адресний простір (єдиний пул IP-адрес); 
– загальні канали підключення до мережі Інтернет (основний і резервний); 
– загальне підключення до Української науково-освітньої мережі УРАН та її 

ресурсів; 
– єдине управління мережею; 
– об'єднання серверних приміщень університетів магістральними лініями 

зв'язку (до 10 Гігабіт на секунду); 
– використання загального середовища для розміщення віртуальних 

серверів – освітня «хмара» Херсона; 
– загальне обслуговування основних мережевих сервісів (корпоративна 

електронна пошта, системи електронної курсової підтримки та ін.); 
– єдиний реєстр користувачів мережевих ресурсів. 
В даний час дата-центр ХНТУ використовується для централізованого 

управління об'єднаною ІКТ-інфраструктурою Херсонських ВНЗ та розміщення їх 
освітніх електронних ресурсів. 

Дата-центр ХНТУ забезпечує функціонування міського сегменту науково-
освітньої комп'ютерної мережі України УРАН, до складу засновників якої 
входить ХНТУ. Завдяки цьому ХНТУ має прямі оптоволоконні канали зв'язку з 
наступними науковими, освітніми та телекомунікаційними установами Херсона: 

– Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. 
– Херсонський державний аграрний університет. 
– Херсонська державна морська академія. 
– Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. 

Макарова.  
– Економіко-технологічний технікум Херсонського національного 

технічного університету. 
– Херсонський політехнічний коледж. 
– Морський коледж Херсонської державної морської академії. 
– Академія інтелектуальних технологій. 
– Херсонська філія ЗАТ «Датагруп». 
За кількістю інтегрованих в міську мережу вищих навчальних закладів і 

наукових організацій Херсонська науково-освітня мережа займає четверте місце в 
Україні після Києва (37), Харкова (11) і Одеси (8). 

На сьогодні загальна кількість вузлів зв'язку Херсонської науково-освітньої 
мережі, обладнаних в будівлях наукових і освітніх організацій Херсона, становить 
148 одиниць, що дозволяє підключати до мережі комп'ютерне обладнання в будь-
якій будівлі й будь-якому приміщенні будь-якої з цих організацій. 

На поточний момент всі навчальні корпуси та гуртожитки ХНТУ з'єднані 
оптоволоконними лініями зв'язку, які забезпечують функціонування на території 
ХНТУ локальної комп'ютерної мережі, що об'єднує 993 комп'ютерів і більш ніж 
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140 інших мережевих пристроїв. До неї включено 26 дисплейні класи із загальною 
кількістю комп'ютеризованих робочих місць для студентів 473, читальний зал 
бібліотеки ХНТУ (10 робочих місць, обладнаних персональними комп'ютерами). 
Загальна кількість студентських робочих місць, підключених до мережі – 859. 

В системі корпоративної електронної пошти ХНТУ (адреса в Інтернет: 
mail.kntu.net.ua) на поточний момент зареєстровано й обслуговується: 

– всього поштових скриньок – 5671; 
– для студентів – 4974; 
– для співробітників, підрозділів і спеціальних цілей – 697. 
В даний час система корпоративної пошти ХНТУ пересилає на добу 7-15 

тисяч поштових повідомлень. 
Локальна комп'ютерна мережа забезпечує доступ студентів, викладачів і 

співробітників ХНТУ до всіх мережних служб і інформаційних ресурсів ХНТУ 
(корпоративна пошта, офіційний сайт, система електронного навчання та ін.), А 
також до Інтернету і іншим глобальних комп'ютерних мереж. 

У корпоративному віртуальному навчальному середовищі ХНТУ, що 
функціонує на платформі Moodle (адреса в Інтернет: mdl.kntu.net.ua), організована 
напівавтоматична реєстрація студентів та закріплення їх за академічними 
групами. В даний час в системі зареєстровано і підтримується 4382 користувачів 
(студентів і співробітників ХНТУ). 

Загальна кількість електронних курсів, створених у віртуальному 
освітньому середовищі ХНТУ, на поточний момент становить 1522. 

Загальна кількість питань в розроблених тестах – 21060. 
В університеті усі дисципліни викладаються з використанням сучасних 

технологій: лекції в електронній формі з демонстраційними слайдами; 
використання мультимедійних проекторів і персональних комп’ютерів; 
використання матеріалів, що містяться в електронних навчальних курсах та 
Інтернет-ресурсах навчального призначення.  

Кафедри надають студентам відповідні методичні та інформаційні 
матеріали в достатньому обсязі відповідно до нормативних потреб. Для багатьох 
дисциплін науково-педагогічними працівниками розроблено електронні навчальні 
курси. Студенти мають вільний доступ до мережі Internet та електронних 
навчальних курсів із навчальних корпусів університету та гуртожитків.  

Для забезпечення доступу студентів і викладачів до електронних ресурсів 
ХНТУ з мобільних пристроїв були розгорнуті Wi-Fi зони: 

1) в загальноуніверситетських дисплейних класах (100а (1), 102 (1), 200 (1), 
202 (1), 6 (6)); 

2) в потокових лекційних аудиторіях (206 (1), 211 (1), 300 (1), 319 (1)); 
3) в холах навчальних корпусів №№ 1, 3, 6; 
4) в актовій залі навчального корпусу № 6. 
В читальному залі бібліотеки ХНТУ (навчальний корпус № 1) розгорнута 

Wi-Fi зона з вільним доступом до інформаційних ресурсів ХНТУ та Інтернет.  
Wi-Fi мережу ХНТУ інтегрована в загальну Wi-Fi мережу, що існує в 

Херсонській науково-освітньої мережі (Wi-Fi Campus Net, wicamp.net).  
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В даний час проводяться роботи по впровадженню в ХНТУ системи 
міжнародного wi-fi роумінгу для користувачів національних науково-освітніх 
мереж (www.eduroam.org.), що дозволить уніфікувати процедури підключення до 
бездротових мереж у всіх наукових і освітніх організаціях Херсона.  

На основі організації Wi-Fi доступу до інформаційних ресурсів ХНТУ в 
навчальний процес впроваджена нова сучасна стратегія Bring Your Own Device 
(«Принеси Свій Власний Пристрій», BYOD), яка дозволяє студентам і викладачам 
приносити на заняття свої власні мобільні комп'ютерні пристрої (ноутбуки, 
планшети, смартфони) і використовувати їх нарівні з встановленими в аудиторіях 
стаціонарними комп'ютерами 

Відповідно до Наказу МОН № 1286 від 19.09.2017, за результатами 
конкурсу серед регіональних ВНЗ, ХНТУ отримав доступ до бібліографічної та 
реферативної бази даних Scopus (https://www.scopus.com). Протягом 2018 року 
доступ студентам і співробітникам до бібліографічної та реферативної бази даних 
Scopus надавався через бібліотеку ХНТУ та локальну мережу університету. 

ХНТУ входить до складу засновників Асоціації користувачів Української 
науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» з 1997 року. 

В даний час ХНТУ має прямий оптоволоконний канал зв'язку з 
Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ). Завдяки цьому каналу ХНТУ має 
безпосередній доступ до Української науково-освітньої мережі УРАН та наявним 
в цій мережі ресурсів, такими, наприклад, як суперкомп'ютерний кластер КПІ. 

Через мережу УРАН ХНТУ має підключення до пан-Європейської 
мультигігабітной науково-освітньої мережі GÉANT, яка об'єднує понад 8000 
наукових і освітніх організацій і понад 40 млн. користувачів. Завдяки включенню 
в мережу GÉANT університет має можливість проводити спільні наукові 
дослідження, кооперуватися для впровадження нових освітніх програм і 
технологій. 

 
7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Відповідність кадрового забезпечення організації навчального процесу: 
Кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працювали 

у ХНТУ за основним місцем роботи складає 276 осіб. З них: докторів, професорів 
– 43, кандидатів наук, доцентів – 175. 

За звітний період працівники університету були відзначені такими 
нагородами, грамотами  та подяками: 

- Грамотою Верховної Ради України: 1 
- Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “За наукові та 

освітні досягнення”: 1 
- Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник 

освіти”: 2 
- Грамотою Міністерства освіти і науки України: 4 
- Подякою Міністерства освіти і науки України: 7 
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- Грамотою Південного наукового центру Національної академії наук 
України і Міносвіти і науки України: 6 

- Почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації: 13 

- Почесною грамотою Херсонської обласної державної адміністрації: 5 
- Подякою голови Херсонської обласної державної адміністрації: 5 
- Почесною грамотою Херсонської обласної ради: 6 
- Подякою голови Херсонської обласної ради: 5 
- Почесною грамотою Херсонського міського голови: 5 
- Подякою Херсонського міського голови: 5 
- Одноразова стипендія в галузі вищої освіти Херсонської обласної 

державної адміністрації: 1 
- Почесною грамотою Управління з питань фізичної культури і спорту 

Херсонської обласної державної адміністрації: 1 
- Подякою Секретаря Херсонської міської ради: 3. 
Пройшли стажування 104 співробітника університету: 50 викладачів 

стажувалися на виробництві, 52 – в інших вищих навчальних закладах, за 
кордоном – 2, з них: 14 – професори, 47 – доценти, 17 – старші викладачі, 1 
викладач,3 асистенти, 16 методистів, 5 завідувачів навчальної лабораторії та 
заступник начальника навчального відділу. 

Крім того, з метою підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки та 
підготовки до атестації: 

– 2 працівника бібліотеки пройшли підвищення кваліфікації на базі Центру 
неперервної  культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв.  

– 10 працівників бібліотеки пройшли стажування в Науковій бібліотеці 
Херсонського державного університету. 

З інших ВНЗ стажувалися в ХНТУ 63 викладача, з них із: Херсонської 
державної морської академії – 12; Херсонського державного університету – 19; 
Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету – 2; Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 
текстилю та дизайну» – 4; Херсонського факультету Одеського державного 
університету внутрішніх справ – 1; Національного університету 
кораблебудування ім. адмірала Макарова – 3; Приватного закладу «Морський 
інститут післядипломної освіти ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова» – 2; 
Національного університету «Львівська політехніка» – 1, Вінницького навчально-
наукового інституту економіки – 2, Криворізького економічного інституту ДВНЗ 
«Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» – 7, Херсонського 
базового медичного коледжу – 2, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» – 1, Запорізької державної інженерної академії – 8. 

В Херсонському національному технічному університеті більше десяти 
років діє рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників. 

Університетський рейтинг – це не стала структура, його порядок змінюється 
та оновлюється в залежності від потреб сучасного ринку праці. Це відкрита 
система для всіх учасників навчально-виховного процесу. Кожен викладач має 
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змогу не тільки побачити своє місце в рейтинговому списку, ознайомитись з 
показниками матеріального заохочення своїх колег але, що найважливіше, 
усвідомити необхідність для підвищення особистих професійних результатів. 

Результати рейтингового аналізу є інформаційною базою і 
використовуються адміністрацією при формуванні управлінських кадрів і 
науково-педагогічних працівників університету, визначенні терміну дії трудового 
договору, при матеріальному і моральному заохоченні викладачів, тощо.  

Адміністрація університету чітко усвідомлює, що однією з основних 
складових рейтингу всього університету є особистий рейтинг кожного викладача. 
Тому центральною ідеєю введення моніторингу якості навчальної і наукової 
роботи науково-педагогічних працівників виступає оцінка рівня прагнення 
особистої зацікавленості працівників у підвищенні рівня кваліфікації, 
продуктивності навчальної і наукової роботи та індивідуального внеску 
працівників в підвищення рейтингу університету в цілому. 

Стратегічним підходом  до забезпечення дієвості рейтингу є наявність трьох 
складових: 

1. Чисельність показників для розрахунку рейтингової оцінки діяльності  
НПП, які висвітлюють усі сторони діяльності викладача. 

2. Чіткий механізм розрахунку рейтингової оцінки. 
3. Порядок  адміністративного супроводження та впровадження рейтингу. 
Для адміністрації ХНТУ, рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників є інформаційною базою і використовуються при 
формуванні управлінських кадрів і науково-педагогічних працівників 
університету, визначенні терміну дії трудового договору, при матеріальному і 
моральному заохоченні викладачів. 

Переваги рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників доведені часом. Рейтинг сьогодні - це дієвий важіль впливу на 
професійний зріст викладача, спонукання його до творчої і креативної праці через 
матеріальне заохочення. 

Рейтингова система оцінки діяльності викладачів є тим інструментом 
управління, який дозволяє обґрунтовано формувати стимулюючі доплати, що 
сприяє підвищенню ефективності діяльності як кожного окремого викладача так і 
університету в цілому. 

 
8. ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Протягом  2018 року ректором Херсонського національного технічного  

університету забезпечено ефективний та стійкий фінансово-економічний стан 
навчального закладу. Завдяки ретельному  аналізу надходжень та видатків 
університету, як за загальним так і за спеціальним фондами, здійснюється 
постійний контроль за ефективним та раціональним використанням бюджетних 
коштів, а також вишукуються резерви щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
університету і додаткових фінансових ресурсів. 

Оскільки ХНТУ є бюджетною установою,  кошти університету за загальним 
та спеціальним фондами розміщені на рахунках Державної казначейської служби 
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України та використовуються на організацію і виконання  основних завдань, 
визначених Статутом університету. 

Основним плановим документом, який регламентує отримання доходів і 
здійснення видатків є кошторис університету.   

Загальний обсяг фінансування Херсонського національного технічного 
університету за  трьома бюджетними програмами в 2018 році склав  97581,1 тис. 
грн. 

Надходження за загальним фондом становили  71314,8 тис. грн., в тому 
числі: 

− за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технiчнi 
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку 
наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, 
забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» – 
3539,5 тис грн.; 

− за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами ІІІ-ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»  –          
57815,0 тис. грн.; 

− за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 
(курсантам) вищих навчальних закладів» – 9960,3 тис. грн. 

Всі кошти отримані за загальним фондом, в першу чергу, були спрямовані 
на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків і зборів 
пов’язаних з оплатою праці, стипендій та соціальних виплат, на оплату 
комунальних послуг. 

Надходження за спеціальним фондом становили 26266,3 тис. грн. 
За КПКВ 2201040 за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, а 

саме за виконання науково-дослідних робіт університетом отримано 73,5 тис. грн. 
Надходження за КПКВ 2201160 склали 26192,8 тис. грн., у тому числі: 
 

Надходження Сума, тис. грн. 
від надання освітніх послуг 17919,9 
від додаткової господарської діяльності (проживання в 
гуртожитках) 5092,0 

від надання в оренду майна 214,9 
від реалізації в установленому порядку майна                        
(металобрухт, макулатура, брухт із вмістом дорогоцінних 
металів, лишки, виявлені під час інвентаризації, тощо) 

85,5 

від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 2806,5 
кошти отримані для виплати стипендій, призначених КМУ, 
Херсонською обласною державною адміністрацією, тощо 

 
74,0 

 
Протягом 2018 року оприбутковано матеріальні цінності, які надішли до 

університету  у вигляді дарунків на загальну суму 125,8 тис. грн., а саме:  
комп’ютерна, копіювальна, друкуюча  та побутова  техніка, бібліотечний фонд та 
інші матеріальні цінності. 
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Грошовими коштами на рахунок університету надійшло 1844,3 тис. грн., в 
тому числі 50 тис. Євро (1648,5 тис. грн.), які надійшли у якості благодійної 
допомоги від BAYERISCHE OSTGESELLSCHAFT E.V. Згідно з попередньою 
домовленістю, кошти виділенні для облаштування лекційної аудиторії 
університету. Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт аудиторії, 
здійснено встановлення кондиціонерів, систем охоронної, пожежної сигналізації 
та системи відеоспостереження. Також передбачена заміна аудиторних меблів та 
оснащення аудиторії сучасним мультимедійним обладнанням. 

Враховуючи нагальну потребу для капітального ремонту системи опалення 
навчальних корпусів університету була залучена будівельна компанія,  яка  
протягом року виконала робіт на загальну суму 836,4 тис. грн.. Всі роботи були 
виконані на благодійній основі. 

Видатки протягом 2018 року за спеціальним фондом університету склали 
23750,4 тис. грн. та були спрямовані, перш за все, на забезпечення своєчасної 
виплати заробітної плати, сплату податків і зборів, а також на оплату 
комунальних послуг.  

Заборгованість по кредитам, спрямованим  на  здобуття  вищої освіти, 
протягом звітного періоду зменшилась на 97,5 тис. грн.. Дані кошти відповідно до 
Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 
освіти, затвердженого Постановою КМУ від 16.06.03р. № 916, повернуті 
Міністерству освіти і науки України в повному обсязі. 

Станом на 01.01.2019 року адміністрація університету виконала всі взяті  
фінансові  зобов’язання, як за загальним, так і за спеціальним фондами кошторису 
ХНТУ. Тобто, за цей період здійснені всі обов’язкові соціальні виплати, в тому 
числі стипендія, заробітна плата, відпускні, допомога на оздоровлення, щорічна 
грошова винагорода педагогічним працівникам, тощо. Заборгованість по 
комунальним платежам також відсутня. 

 
9. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Протягом звітного періоду особлива увага приділялась вдосконаленню 

господарської діяльності, яка направлена на покращення умов навчання у 
навчальних корпусах та проживання студентів у гуртожитках університету за 
рахунок проведення капітальних та поточних ремонтів існуючих об’єктів закладу 
та укріплення його навчально-лабораторної бази. 

На балансі університету знаходиться 7 навчальних корпусів ( один з яких 
переданий в оренду Херсонському прикордонному загону, інший – в стадії 
добудови, частина навчального корпусу в м. Генічеськ здана в оренду громадській 
організації «Земляцтво кримських татар «Дженіске»), студентське містечко 
складається з 3 гуртожитків, розрахованих більш ніж на 1200 мешканців, водно-
спортивна станція, майстерні, гаражі. 

Основні напрямки діяльності адміністративно-господарської служби 
сформульовані в комплексному плані заходів капітального і поточного ремонту 
об’єктів університету на 2017-2018 роки по підготовці матеріальної бази до 
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роботи в осінньо-зимовий період. Наказом по університету від 5.05.2017 року № 
152 закріплені відповідальні виконавці по підготовці навчально-лабораторної 
бази, житлового фонду, інженерних мереж комунального призначення, 
опалювальних систем, автогосподарства. 

Згідно плану ремонтно-будівельні роботи виконувались як власними силами 
ремонтно-будівельної групи, так і з залученням підрядних організацій. За звітний 
період підрядним способом виконано робіт на суму 38916947 грн, а саме:  

– кошти загального фонду – 2197641 грн. (407447 гр. – кошти зекономлені в 
опалювальний сезон); 

– благодійні внески – 1492184 грн. 
– кошти спеціального фонду – 127122 грн. 
Виконано наступні роботи: 
Навчальний корпус №1. 
– Капітальний ремонт покрівлі будівлі на суму 149292 грн. 
– Капітальний ремонт системи централізованого опалення (заміна лежаків 

та елеваторного вузла з підключенням існуючих приладів опалення) на суму 
1068717 грн. 

– Заміна транзитних стояків всього корпусу на суму 630000 грн, (благодійні 
внески Будівельної компанії «Будмеханізації»). 

– Капітальний ремонт по заміні віконних блоків. Установлено 85 
металопластикових вікна на суму 407837 грн. 

– Поточний ремонт зовнішньої системи теплопостачання (кошти загального 
фонду на суму 199778 грн. 

– Ремонт поточної аудиторії №319 з заміною обладнання на суму 743184 
грн.(благодійні внески). 

– Закупівля будівельних матеріалів і опалювальних приладів на суму 140748 
грн., які були встановлено, а будівельні матеріали було використано на поточні 
ремонти. Слід зазначити, що ці кошти загального фонду були використані за 
рахунок економії в опалювальний період. 

Навчальний корпус №2. 
– Коригування робочого проекту «Підсилення конструкцій учбового 

корпусу №2» з проходженням експертизи проекту на суму 40467 грн. Даним 
проектом передбачено реконструкцію корпусу. Кошторисна вартість проекту 
складає 7,2 млн. грн. 

Навчальний корпус №3.  
– Заміна віконних блоків на металопластикові на суму 14340 грн. 
– Поточний ремонт покрівлі будівлі на суму 143247 грн. (кошти загального 

фонду). 
– Поточний ремонт системи опалення на суму 154117 грн. (кошти 

загального фонду). 
На даний час проводяться роботи по заміні транзитних стояків опалення 

всього корпусу Будівельною компанією «Будмеханізація» на суму 119000 грн. 
(благодійні внески). 

В результаті браку належного фінансування, здійснити певні роботи із 
залученням підрядних організацій в повному обсязі не видалось за можливе. В 
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той-же час оперативні ремонтно-будівельні роботи навчальної та лабораторної 
бази виконувались власними силами будівельної групи . 

За минулий період господарським способом опановано 1334722 грн. 
(закупка будівельних товарів, сантехнічних та електричних виробів, бензину та 
запчастин, послуги навчання за різними професіями, обслуговування ліфтів та 
повірка лічильників, виконання ремонту навчально-лабораторної бази і 
гуртожитків, а саме:  

– у навчальному корпусі №1: 
– косметичний ремонт аудиторій №110, №212 та капітальний ремонт 

аудиторій №109,111,110,214,433 з установленням гіпсокартона на стінах, 
шпаклюванням, пофарбуванням стін,ремонтом підлоги та заміною лінолеуму; 

– ремонт стін в аудиторіях після заміни системи опалення та пофарбування 
батарей; 

– ремонт відкосів після установки вікон; 
– утеплення підвіконних ніш у читальному залі бібліотеки; 
– ремонт арки в’їзду автомобілів на територію університету біля корпусу 

№1;  
– у гуртожитку №1: 
– капітальній ремонт читальної зали; 
– у гуртожитку №2: 
– ремонт місць загального користування (кухні, умивальники, санвузли);  
– у гуртожитку №3: 
– ремонт ганку гуртожитку; 
– капітальний ремонт секції 4-8; 
–у базі адміністративно-господарської частини: 
– улаштування дороги та захисної стінки від води в’їздних воріт; 
Зокрема, на будівельні матеріали витрачено 107063 грн., сантехнічні вироби 

– 606724 грн., електротехнічне оснащення – 61885 грн. Загальна сума витрат –
775672 грн.    

На превеликий жаль, за минулий період було приділено недостатньо уваги 
гуртожиткам. На потреби гуртожитків було витрачено лише 47430 грн. 
Нагальною проблемою для гуртожитків є два питання, які треба вирішувати 
негайно:  

– капітальний ремонт 2-х ліфтів у гуртожитку № 3 (орієнтовна сума витрат 
складає 200 тис. грн.); 

– питання цілодобового постачання води до гуртожитку № 3 (орієнтовна 
сума витрат складає 249 тис. грн.). 

В гуртожитках університету проживає 842 особи. З них 576 – студенти, 39 – 
співробітники та 227 – сторонні осіби.       

В період з 01.09.2017 року по 11.12.2018 рік за проживання у гуртожитках 
на рахунок ХНТУ надійшло 5579445 грн., з них від студентів 3229251 грн., від 
співробітників та сторонніх осіб отримано 2350194 грн. 

Для забезпечення безаварійної роботи систем опалення, водопостачання і 
водовідведення службою головного механіка опановано 606724 грн., виконано 
наступні роботи: 
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– ремонт та заміна труб вузла холодної води в гуртожитку №2,3, корпусах № 
1,3; 

– ремонт водопроводу в підвалі гуртожитку №3; 
– ремонт водопроводу (заміна розводки по поверхам у гуртожитку №3; 
– ремонт та заміна стояків опалення в гуртожитках №2,3;  
– встановлення теплообігрівача в актовому залі навчального корпусу №1; 
– ремонт та заміна чавунних радіаторів, задвижок, кранів в корпусах та 

гуртожитках; 
– капітальний ремонт санвузлів по заміні (унітазів, мийок, раковин) в 

гуртожитках №2,3 та навчальному корпусі №3; 
– заміна радіаторів в ауд.300,музеї,фойє 1 та 2 поверхів та в конференц-залі; 
– виготовлення та встановлення захисних решіток в гуртожитках №1,2,3. 
Основною проблемою служби головного механіка є працездатність систем 

опалення корпусів та гуртожитків. Якщо теплопостачання гуртожитків 
знаходиться у робочому стані і тепломережі готові приймати теплоносій у 
наступному опалювальному сезоні, то з навчальними корпусами ( №2 і №3) є 
дуже складна, майже критична ситуація. Виходячи з того, що системи опалення 
(зовнішні та внутрішні) було введено в експлуатацію 45-50 років потому, а також 
відключення подачі теплоносія на протязі двох останніх років, призвело до того, 
що без проведення ремонтних робіт на зовнішніх і внутрішніх магістралях, 
прийом теплоносія до корпусів у поточному році буде остаточно неможливим. 

Для забезпечення безаварійної роботи електромереж службою головного 
енергетика опановано 61884 грн., виконано наступні роботи:  

– Замінено лампи та дроселі зовнішнього освітлення із залученням 
автовишки. 

– Спеціалізованими організаціями виконано роботи по вимірюванню опору 
розтікання на основних заземлювачах, магістралях та обладнанні. Здійснено 
перевірку ізоляції силових кабелів і проводів. За результатами роботи складено 
відповідні звіти по інженерним комунікаціям корпусів. 

– Здійснено часткову заміну силових кабелів, дротів, автоматів, розеток, 
вимикачів та світильників в навчальних корпусах та гуртожитках. 

– В гуртожитках виконано ремонт та підключення електроплит, 
електронагрівачів (бойлерів). 

На балансі університету знаходиться дві підстанції – ТП-596 і ТП-598, за 
допомогою яких здійснюється електроживлення навчальних корпусів і 
гуртожитків. Означені підстанції оснащені трансформаторами 1969 та 1968 років 
виготовлення відповідно, які потребують термінових ремонтів. В зимовий період 
навантаження досягає критичної межі і тягне за собою небезпеку виходу з ладу 
означеного обладнання. 

Працівниками господарчого відділу проводиться щоденна робота з 
підтримання санітарного стану прилеглої території університету, площа якої сягає 
майже 25га. Проводиться покіс трави мотокосами, вивозяться тверді побутові 
відходи. Щороку здійснюються роботи по озелененню території навчального 
закладу, висаджуються дерева, кущі, квіти.  
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Особливу увагу адміністрація університету приділяє виконанню 
комплексних заходів з охорони праці та забезпеченню пожежної безпеки на 
об’єктах університету. Систематично проводяться навчання та перевірка знань 
усіх категорій працівників, медичні огляди робітників певних категорій. Щорічно 
проводяться заміри опору ізоляції та опору заземлення електроустаткування.  

Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та первинних 
засобів пожежогасіння здійснюється у терміни, визначені нормативними 
документами.      

Продовжується ремонт аудиторій в навчальних корпусах і місцях 
загального користування в гуртожитках. В усіх гуртожитках проводиться 
дезінфекція та дератизація приміщень. 

Для покращення стану безпеки і гігієни праці в виробничій сфері виконано:  
– дезінфекція приміщень на суму 32 000 грн. 
– забезпечення господарчими, миючими і дезінфікуючими засобами на суму 

21415 грн. 
З метою ефективного використання та збереження об’єктів державного 

майна, у відповідності до положень Закону України « Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права» за 
звітний період одержано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності на всі об’єкти ХНТУ, що знаходяться в 
місті Херсоні. Продовжується робота по з’ясуванню причин виникнення помилок 
в правово-установчих документах на придбані в 2001 році будівлі Генічеського 
факультету ХТНУ з подальшим їх усунення в правовому полі для занесення 
комплексу будівель до Державного електронного реєстру речових прав. Одержано 
та затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки №1 за адресою: Бериславське шосе, 24 та присвоєно новий 
кадастровий номер на цю земельну ділянку.   

На земельній ділянці університету знаходиться котеджне містечко. 
Побудовано та здано в експлуатацію котеджі I, II та частина III черги – 
Бериславське шосе 24-А, Бериславське шосе 24-Б і Бериславське шосе 24-В. Інша 
частина котеджів III черги будівництва тривалий час знаходилась в 
законсервованому стані (на рівні фундаменту). На даний час укладено договір з 
Приватним акціонерним товариством Будівельною компанією «Будмеханізація» 
(яка добудовує (закінчує) будівництво 3-х поверхового та 5-ти поверхового 
житлових будинків) стосовно спонсорської діяльності на 1млн.грн. (з яких 
опановано приблизно 730 тис. грн.,), що дає змогу укріпити матеріально-технічну 
базу університету.  

В університеті нараховується 13 орендарів, які використовують 21 умовні 
точки для забезпечення студентів гарячим харчуванням, в гуртожитках розміщено 
пральні машини для прання білизни мешканців, є торговельні точки для продажу 
канцелярських товарів, надання послуг копіювальної техніки та ін.  За звітний 
період від оренди майна на рахунок університету надійшло 260942,53 грн., 
відшкодовано комунальних видатків на суму 184657,50 грн. 
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Таким чином, завдяки реалізації перерахованих робіт було досягнуто умови, 
що сприяли створенню і укріпленню матеріальної бази університету, якісному 
виконанню задач, поставлених перед адміністрацією. 

Згідно плану-регламенту ХНТУ, найближчим часом планується виконання 
наступних робіт: 

Навчальний корпус №1: 
– ремонт щитків освітлення; 
– виконати обстеження і паспортизацію корпуса і інженерних комунікацій 

спеціалізованими організаціями; 
– поточний ремонт аудиторій №300,319 з заміною меблів і обладнання; 
– улаштування пандуса. 
Навчальний корпус №2: 
– будівельні роботи, відповідно, до робочого проекту «Підсилення 

конструкцій будівлі ХНТУ, по вулиці І. Кулика, 130 в м. Херсоні»; 
– над аудиторією  №100,105 замінити рулонне покриття; 
– часткова заміна стояків та приборів опалення; 
– ремонт водопостачальної системи; 
– ремонт електропроводки; 
– ремонт ганку та улаштування пандусу. 
Навчальний корпус №3: 
– ремонт санвузлів на 4 поверсі з заміною унітазів, стояків та розводки 

каналізації; 
– заміна світильників; 
– замінити кам’яну кладку дверних прорізів на1 поверху; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями; 
– улаштування пандусу. 
Навчальний корпус №6: 
– штукатурка и ремонт мостіння по периметру будівлі; 
– ремонт вентиляції; 
– ремонт освітлення підвалу; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями; 
– улаштування пандусу. 
Гуртожиток №1: 
– ремонт зливових водостоків на фасаді будівлі гуртожитку; 
– заміна вікон та дверей;  
– заміна змішувачів, раковин, унітазів, кранів; 
– ремонт електрообладнання; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями. 
Гуртожиток №2: 
–- штукатурка, побілка, пофарбування приміщення підвалу; 
– заміна стояків опалення; 
– ремонт входу до ізолятора; 
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– заміна плитки, перил; 
– заміна змішувачів, мийок, раковин, унітазів, кранів; 
– заміна вікон;  
– ремонт електрообладнання; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями. 
Гуртожиток №3: 
–- заміна асфальтобетонного мостіння на бетон; 
– ремонт електрообладнання з заміною світильників и електропроводки, 

ремонт електрощітка и електроплит; 
– заміна змішувачів, мийок, раковин, унітазів, кранів, опалювальних 

приборів; 
– заміна рубильника; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями. 
Теплопункт: 
– заміна труб зовнішньої теплотраси від теплопункту до гуртожитку №3;  
– заміна вхідних засувів насосу подачі холодної води; 
– виконати паспортизацію будівель і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями. 
Трансформаторна підстанція №596: 
– ремонт внутрішнього освітлення, пофарбування обладнання; 
– установка резервного трансформатора; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями. 
Трансформаторна підстанція №598: 
– ремонт внутрішнього освітлення, пофарбування обладнання;  
– установка резервного трансформатора;  
– заміна резервних рубильників; 
– ремонт трансформатора; 
– виконати паспортизацію будівлі і інженерних мереж спеціалізованими 

організаціями. 
В межах реалізованого плану розвитку та підтримки матеріальної бази 

інфраструктури університету, вбачається за можливе продовжувати своєчасне та 
якісне виконання організації  навчального та науково-дослідного процесу.  

 
10. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
І. Об’єктивні дані. Бардачов Ю.М. – доктор технічних наук, професор, 

відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, голова Ради 
ректорів закладів вищої освіти Херсонської області, почесний професор 
Харківського національного університету радіоелектроніки, почесний 
запрошений професор Інституту бізнесу Нью-Порта (США), почесний професор 
Херсонського державного аграрного університету, голова Президії Наукової ради 
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при Херсонській обласній раді, член Херсонського обласного комітету з 
економічних реформ, «Почесний громадянин міста Херсона». 

За звітний період ректор Ю.М. Бардачов:  
– входить до робочої групи проекту №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-

CBHE-JP «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine». 
Було завершено навчання в напрямах University-enterprises cooperation in game 
industry in Ukraine».  

– нагороджений Відзнакою «За заслуги перед громадою» Всеукраїнського 
об’єднання «Країна», 7 січня 2018 р. 
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                                                                                                                                               Додаток  
 

Показники працевлаштування випускників ХНТУ  
 у 2018 році 

Шифр та назва напряму 
підготовки, спеціальності, 

спеціалізація 
Випускова кафедра 

Чисельність 
випускників 

Показники працевлаштування 

Бюджет Контра
кт 

Продов
жили 

навчан
ня 

(в 
ХНТУ) 

Продовжили 
навчання 

( в інш.ВНЗ) 

Працю
ють  
за 

фахом 
 

Не 
працевлаштова

ні 
з об’єктивних 

причин 

Бакалавр 
6.030502 Економічна 
кібернетика, 
051 Економічна кібернетика 

Економічної кібернетики та 
управління проектами 20 14 19 1 14 - 

6.030504 Економіка 
підприємства, 
051 Економіка підприємства 

Економіки, підприємництва та 
економічної безпеки 14 8 17 1 2 2 

6.030508 Фінанси і кредит,  
051 Фінанси і кредит 

Фінансів, банківської справи та 
страхування 17 22 34 1 2  2 

6.030509 Облік і аудит, 
071 Облік і оподаткування Обліку, аудиту і оподаткування 15 14 21 - 8 - 

6.020207 Дизайн,  
022 Дизайн Дизайну 21 9 10 2 18 - 

6.050103 Програмна 
інженерія, 
121 Інженерія програмного 
забезпечення 

 Програмних засобів і технологій 34 10 30 4 10 - 

6.050102 Комп’ютерна 
інженерія, 
123 Комп’ютерна інженерія 

Інформаційних технологій 32 3 27 - 8 - 
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6.050201 Системна інженерія, 
151 Системна інженерія Технічної кібернетики 16 - 11 - 4 1 

6.050202 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології, 
151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Технічної кібернетики 12 - 5 - 6 - 

6.051001 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальні 
технології, інформаційні 
вимірювальні системи 

Інформаційно-вимірювальні 
технології електроніки та 
інженерії 

15 1 9 - 6 - 

6.050801 Мікро- та 
наноелектроніка, фізична та 

біомедична електроніка  

Інформаційно-вимірювальні 
технології електроніки та інженер. 15 3 15 1 1 1 

6.051402 Біомедична 
інженерія 

 
Інформаційно-вимірювальні 
технології електроніки та 
інженерії 

12 - 8 - 4  

6.050502 Інженерна механіка, 
131 Прикладна механіка 

Систем технологій та 
менеджменту виробництва 17 1 11 4 2 1  

6.050503 Машинобудування  Систем технологій та 
менеджменту виробництва 5 - - - 3 2  

6.050701 Електротехніка та 
електротехнології, 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Енергетики, електротехніки і 
фізики 13 2 11 1 3 - 

6.030510 Товарознавство і 
торгівельне підприємництво, 
076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

 Товарознавство, стандартизації та 
сертифікації 8 5 9 1 1 2  

6.051602 Технологія виробів 
легкої промисловості, 

 Товарознавства, стандартизації та 
сертифікації 18 1 13 1 3 2 
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182 – Технологія виробів 
легкої промисловості 
6.051701 Харчові технології та 
інженерія Харчових технологій 13 2 10 - 5 - 

6.051601 Технологія та дизайн 
текстильних матеріалів, 
182 Технологія легкої 
промисловості (Технологія та 
дизайн тканин) 

 Експертизи, технології і дизайну 
текстилю 18 - 12 3 3 2  

6.020303 Філологія, переклад Теорії та практики галузевого 
перекладу 20 18 13 5 20 - 

6.030601 Менеджмент, 
073 Менеджмент  Зовнішньоекономічної діяльності 8 24 23 2 6 1  

6.030601 Менеджмент, 
073 Менеджмент Менеджменту та маркетингу 15 9 15 2 8 1  

6.030507 Маркетинг, 
075 Маркетинг 

Менеджменту та маркетингу 
 
 

7 1 6 - 2 - 

                                                                                  Магістр 
051 Економіка  
(Економічна кібернетика) 

Економічної кібернетики та 
управління проектами 15 5 - - 17 3  

051 Економіка 
 ( Економіка підприємства) 

Економіки, підприємництва та 
економічної безпеки 8 1 - - 6 1  

 
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування ( 
Фінанси і кредит) 

Фінансів, банківської справи та 
страхування 10 2 - - 10 2 

071 Облік і оподаткування 
 ( Облік і аудит) Обліку, аудиту і оподаткування 10 7 - - 16 1  

022 Дизайн (  Дизайн) Дизайну 10 4 - - 14 - 
123 Комп’ютерна інженерія 
(Комп’ютерні системи та 
мережі) 

Інформаційних технологій 19 - - - 19 - 

121 Інженерія програмного  Інформаційних технологій 14 2 - - 16 - 
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забезпечення ( Програмне 
забезпечення систем 
122 Комп’терні науки та 
інформаційні технології 
(Управління проектами) 

Економічної кібернетики та 
управляння проектами 10 1 - - 7 4  

122 Комп’терні науки та 
інформаційні технології 
(Консолідована інформація) 

Інформатики і комп’ютерних наук 9 - - - 9 - 

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 
(Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

Технічної кібернетики 10 - 2 - 7 1  

152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна 
техніка  (інформаційно-
вимірювальні системи) 

Інформаційно-виміровальних 
технологій електротехніки та 
інженерії 

8 - - 2 4 2 

153 Мікро- та  наномистемна 
техніка ( Фізична та 
біомедична електроніка) 

Інформаційно-виміровальних 
технологій електротехніки та 
інженерії 

9 - 2 - 5 2 

163 Біомедична інженерія 
(Біомедична інженерія)  

Інформаційно-виміровальних 
технологій електротехніки та 
інженерії 

- 3 - - 3 - 

131 Прикладна механіка ( 
Технології машинобудування) 

Систем технологій та 
менеджменту виробництва5 5 - - - 3 2  

133 Галузеве 
машинобудування 
(Обладнання легкої 
промисловості та побутового 
обслуговування) 

Систем технологій та 
менеджменту виробництва 5 - - - 4 1  

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність (  Якість, 
стандартизація та 
сертифікація) 

Товарознавства, стандартизації та 
сертифікації 20 6 - - 20 6 
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182 Технології легкої 
промисловості ( Технології 
первинної обробки, 
стандартизація і сертифікація 
сировини та виробів легкої 
пролмисловості) 

Товарознавства, стандартизації та 
сертифікації 4 - - - 4 - 

182 Технології легкої 
промисловості (  Експертиза 
текстильних матеріалів та 
виробів) 

Експертизи, технології та дизайну 
текстилю 9 - 2 2 2                 4 

182 Технології легкої 
промисловості (Технології та 
дизайн тканин) 

Експертизи, технології та дизайну 
текстилю 4 - - - -                 4 

035 Філологія, 035.04 
Германські мови та літератури 
(переклад включно) 

Теорії та практики галузевого 
перекладу 9 - - - 9 - 

073 Менеджмент ( 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності) 

 Зовнішньо-економічної 
діяльності 8 5 - - 11 - 

073 Менеджмент (Бізнес-
адміністрування) Менеджменту та маркетингу 10 1 - - 11 - 

073 Менеджмент 
(Менеджмент організацій) Менеджменту та маркетингу 9 4 - - 13 - 

075 Маркетинг (Маркетинг) Менеджменту та маркетингу - 4 - - 4 - 

 
 

 

 

 


	– Савін Станіслав Юрійович – кандидат економічних наук, завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії Сучасних управлінських технологій;

