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Звіт  

ректора Херсонського національного технічного університету 
Бардачова Юрія Миколайовича 

про результати виконання умов контракту, Статуту навчального закладу, 
показників ефективності використання державного майна, видання 

підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання 
законодавства у сфері діяльності навчального закладу. 

 
І. Об’єктивні дані. Бардачов Ю.М. – доктор технічних наук, професор, 
відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, голова 
Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Херсонської області, голова 
Науково-координаційної ради Херсонської області Південного наукового 
центру НАН і МОН України, почесний професор Харківського 
національного університету радіоелектроніки, почесний запрошений 
професор Інституту бізнесу Нью-Порта (США), почесний професор 
Херсонського державного аграрного університету, член президії Наукової 
ради при голові Херсонської обласної ради, член Обласного комітету з 
економічних реформ. 
ІІ. Виконання п. 10. Контракту від 05 червня 2013 року за  №ІІІ-104: 

10.1. Навчально-виховний процес щодо підготовки фахівців відповідних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться на рівні державних стандартів 
якості освіти, що неодноразово підтвердили висновки експертних комісій з 
ліцензування та акредитації. 

Згідно з ліцензією (серія АЕ №527453 від 05.11.2014р.) ХНТУ надає 
освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 
магістра (в тому числі для іноземних громадян).  

Кількість напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» ( І рівень) – 6. 

Кількість напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» ( ІІ рівень) - 27. 

Кількість спеціальностей підготовки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «спеціаліст» ( ІІІ рівень) - 28. 

Кількість спеціальностей підготовки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» ( ІV рівень) - 26.  

Згідно з сертифікатом про акредитацію (серія РД – ІV №222350) 
Херсонський національний технічний університет  (відповідно до рішення 
ДАК від 21 червня 2005р., протокол №56, наказ МОН України від 
30.06.2005р. №1858-л) визнано акредитованим за статусом вищого закладу 
освіти ІV (четвертого) рівня. Термін дії сертифіката - до 1 липня 2015 року.  

 У спеціалізованих вчених радах ХНТУ було захищено 1 докторську 
дисертацію (співробітником Херсонського національного технічного 
університету) та 22 кандидатські дисертації (з них 7 дисертацій – 
співробітниками університету та 15 дисертацій – працівниками інших ВНЗ 
України): 



співробітниками Херсонського національного технічного 

університету:  

докторські дисертації: 
1. Шерстюк В.Г.; 
кандидатські дисертації: 

1. Сис В.В.; 
2. Слепчук І.; 
3. Качук Д.С.; 
4. Кирийчук Д.Л.; 
5. Величко Ю.І.; 
6. Шупік І.Є.; 
7. Жосан Г.В.; 
співробітниками інших ВНЗ України: 
кандидатські дисертації: 

1. Бардаш Н.О. (Київський університет технологій та дизайну); 
2. Муравинець Ю.В. (Луцький національний технічний університет); 
3. Селезньов Д.Е. (Луцький національний технічний університет); 
4. Петраченко Д.О. (Луцький національний технічний університет); 
5. Дорогань О. 
6.  Чмут А.В. (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень Національної академії наук України); 

7. Шаповалюк М.В. (Дисертація виконана у Херсонському 
національному технічному університеті. Здобувач - завідуючий 
сектором з питань розвитку аграрного ринку та фінансових 
інструментів державної підтримки АПК Секретаріату Кабінету 
Міністрів України); 

8. Синякова К.М. (Херсонський державний університет); 
9. Чумаченко А.С. (Херсонський державний університет); 
10. Ізмодєнова Н.К. (ПВНЗ «Херсонський економіко-правовий 
інститут»); 

11. Короленко Ю.М. (Кримський економічний інститут ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана», м. Сімферополь); 

12. Матушко А.Є. (Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв); 

13. Столяренко О.В. (Кримський інженерно-педагогічний університет,  
м.. Сімферополь) 

14. Почечун О.І. (Запорізький національний технічний університет); 
15. Шевченко О.В. (Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»  
м. Сімферополь) 

У спеціалізованих вчених радах інших ВНЗ України співробітники 
Херсонського національного технічного університету захистили: 

докторську дисертацію  

1. Наумова Л.М.; 
кандидатські дисертації:  



1. Колісниченко К.В.; 
2. Оленківська Л.П.; 
3. Костіна Н.М.; 
4. БойкоГ.А.; 
5. Миргородська Н.В.; 
6. Подольський М.І. 
У 2014 році вчене звання професора присвоєно 3 співробітникам 

університету, вчене звання доцента – 17, у тому числі: 
вчене звання професора: 

1. Семенченку Ф.Г.; 
2. Сису В.Б. 
3. Фомішеній В.М. 
вчене звання доцента: 

1. Аппазову Е.С.; 
2. Вишемірській С.В.; 
3. Соколову А.Є.; 
4. Набоці Р.М.; 
5. Гришаєвій  Ю.Г.; 
6. Савіну С.Ю.; 
7. Бабенку М.І.; 
8. Сисоєнко І.А.; 
9. Астіоненку І.О.; 
10. Бездітку Ю.М.; 
11. Татарченку О.Б.; 
12. Кокорєвій О.В.; 
13. Лебеденку Ю.О.; 
14.  Швороб Г.М.; 
15. Проніній О.В.; 
16. Овчинниковій М.О.; 
17. Глинській А.Є. 
Таким чином, у 2014 році ХНТУ одержав: 
– докторів наук – 2; 
– кандидатів наук – 13; 
– професорів – 3; 
– доцентів – 17. 

10.2. 60 викладачів університету пройшли стажування в 2014 році: 23 
викладачів стажувалися на виробництві, 36 – у вищих навчальних закладах, 
за кордоном - 1: з них 5 - професори, 33 - доценти, 14 - старші викладачі, 6 
асистенти, 2 викладача-стажиста. З інших ВНЗ стажувалися в ХНТУ 35 
викладачів: 3 із Херсонської державної морської академії, 25 із Херсонського 
державного університету, 2 із Спеціалізованій дитячій юнацькій школі 
олімпійського резерву, 1 із Херсонській філії Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, 4 із Державної авіаційної 
компанії «Херсон-Авіа». 
 



10.3. Державне замовлення виконано повністю. До звіту ректора додаю Звіт 
про роботу приймальної комісії у 2014 році, де у додатку № 1 наведені 
обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, у 
додатку № 8 за формою 2-3НК – інформація про результати прийому до 
ХНТУ у 2014 році, інформацію про результати випуску за 2014 р. ХНТУ. 
10.4. З метою дотримання ліцензійних та акредитацій них вимог підготовки 
фахівців, вдосконалення управління навчальним процесом запроваджена 
рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного персоналу, кафедр, 
факультетів та університету в цілому за всіма напрямами визначення якості 
підготовки студентів, яка забезпечується проведенням внутрішнього 
моніторингу рівня знань студентів всіх циклів підготовки навчальних планів. 
10.5. Прийняття на роботу здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про вищу освіту», Положення про 
обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації. 
10.6. 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; 

- нові речовини і матеріали; 
- раціональне природокористування. 
Наукова робота проводиться при виконанні держбюджетних і 

госпдоговірних робіт та в межах робочого часу викладачів університету. 
У 2014 році вченими університету виконувалось 5 держбюджетних тем.  
Обсяг фінансування НДР за рахунок видатків загального фонду 

Державного бюджету  склав 685,4 тис. грн.,  за  категоріями робіт: 
- 3 фундаментальні -  350,1 тис. грн. 
- 2 прикладні        -   335,3 тис. грн. 
Було укладено 7 господарських договорів на виконання науково-

технічних робіт з обсягом фінансування 15,8 тис.грн. 
Наукові розробки університету мають інноваційний характер та 

безпосередньо впроваджуються у практику підприємств легкої та текстильної 
промисловості та в навчальному процесі.  На базі отриманих нових наукових 
знань започатковано цілий ряд курсів лекцій, практичних занять, 
лабораторних робіт, широко практикується залучення науково-дослідних або 
дослідно-конструкторських розділів у дипломні і курсові проекти всіма 
випускними кафедрами.  

Із числа виконуваних наукових робіт у звітному році завершено 9 
розробок. В результаті виконання прикладної науково-дослідної роботи 
"Розроблення інноваційних технологій біологічно активних харчових 
добавок та целюлозовмісних матеріалів з луб’яних культур" під 
керівництвом доктора технічних наук, завідувача кафедрою товарознавства  
стандартизації та сертифікації Чурсіної Л. А. – розроблено технологію 



поглибленої переробки стебел соломи льону олійного з метою одержання 
целюлозовмісних напівфабрикатів для вітчизняної целюлозно-паперової 
промисловості. 

Дана технологія дає можливість не тільки отримувати целюлозовмісні 
напівфабрикати високої якості та меншої від існуючих технологій 
собівартості, але й отримувати целюлозні матеріали конкурентоспроможної 
собівартості.  

Визначено, що при застосуванні запропонованої технології 
економічний ефект від реалізації одержаних целюлозовмісних 
напівфабрикатів становить 3 млн.  154 тис. 460 грн. / рік. 

Наукову розробку доведено до виробничих випробувань. Результати 
роботи перевірено в умовах ТОВ «Цюрупинський паперовий комбінат», м. 
Цюрупинськ Херсонської області (акт виробничих випробувань № 1 від 
10.11.2014 р.) 

Результативність наукової роботи «Розробка ресурсозберігаючих 
технології комплексної переробки луб’яних культур виробництва 
комбінованих ниток з метою одержання нових матеріалів і текстильних 
виробів спеціального призначення» науковий керівник д.т.н., проф., Чурсіна 
Л.А. апробовано в лабораторіях Вітебського державного технологічного 
університету. При нанесені металевих нанорозмірних покриттів на одиничні 
зразки змішаної пряжі з волокнами льону олійного натуральними та 
хімічними волокнами, які були представлені науковцями ХНТУ (м. Херсон), 
були встановлені такі позитивні властивості по відношенню до статичної 
електрики та визначено нову структуру пряжі з нанорозмірними покриттями. 
Дані дослідження і технологія є екологічно безпечними і спрямовані на 
розширення асортименту та сфери застосування лляної і льняно-хімічної 
пряжі з використанням льону олійного. Нанесення металевих нанорозмірних 
покриттів на представлені зразки льону олійного, льняної та льоно-
поліефірної пряжі, було здійснено вперше. Були встановлені залежності 
вмісту льону олійного в пряжі від часу нанесення нанорозмірних покритів. 
Розроблений асортимент пряжі  дозволить отримати нові функціональні 
можливості експлуатації та захисту. 

Переваги нового асортименту пряжі з нанонапиленням дають підставу 
вважати її перспективною для використання у вітчизняній легкій 
промисловості. 

В результаті виконання НДР «Розробка інноваційної технології 
формування композиційних акрилово-поліуретанових покриттів на поверхні 
текстильних матеріалів» науковий керівник д.т.н., проф. Сарібєкова Д. Г., 
запропоновано науково-обґрунтований підхід до вибору полімерів в 
оздоблювальних композиціях, за допомогою яких на текстильних матеріалах 
створюють полімерні покриття. На основі розрахунку структурних 
параметрів сітки полімерів і оцінки ступеня їх сумісності розроблені нові 
композиції, при нанесенні яких на текстильних матеріалах формуються 
полімерні покриття, які характеризуються високими водотривкими і 
повітронепроникними показниками. Розроблені полімерні композиції 
формують на поверхні тканини прозорі, еластичні плівки, що дає можливість 



використовувати їх на попередньо забарвлених тканинах без погіршення їх 
колористичних показників. 

Обґрунтовано вибір акрилових полімерів і поліуретанів, з урахуванням 
їх хімічної будови, і встановлено, що за рахунок наявності карбоксильних 
груп у акрилових полімерів і вторинних аміногруп у поліуретанах 
забезпечена хімічна реакція зшивання.  

Встановлена ефективність дії трігліціділового ефіру 
поліоксіпропілентріола для забезпечення реакції зшивання карбоксильних 
груп акрилових полімерів і аміногруп поліуретанів з гліціділовимі групами 
трігліціділового ефіру поліоксіпропілентріола і гідроксильними групами 
целюлози. Показано, методом ІЧ спектроскопії наявність хімічного зв'язку 
між гідроксильними групами целюлози і активними групами полімерів, що 
підвищує адгезію і забезпечує підвищення стійкості покриття до фізико-
механічних впливів. 

Запропоновано оздоблювальні композиції для формування на поверхні 
текстильного матеріалу полімерного шару, враховуючи структурні 
параметри сітки зшитих полімерів, які забезпечують високі водотривкі і 
повітронепроникні показники. 

У 2014 році науково-дослідна робота «Створення нової техніки і 
технологій машинобудування з робочими процесами взаємодії твердих, 
плинних і сипких тіл та середовищ», керівником якої є Бардачов Ю.М., 
пройшла конкурсний відбір наукових робіт та буде фінансуватися за рахунок 
коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України. Метою 
проекту є створення технологій і устаткування нового покоління на основі 
узагальнення наукових положень взаємодії твердих, плинних і сипких тіл із 
застосуванням рухомих шарнірно-стрижневих систем для виробництва 
матеріалів,виготовлення надскладних деталей або маніпулювання 
виробничим об’єктом у вигляді  окремого твердого тіла або середовища 
дисперсних часток, з урахуванням зовнішніх процесів тиску, вібраційного і 
температурного впливу в небезпечних зонах для роботи людини. 

З 2014 року розпочато  спільну діяльність  ХНТУ з держаним 
концерном «Укроборонпром». Результати роботи вчених університету 
прийняті до використання при розробці та виготовлені української 
стрілецької зброї зі стволами полігонального профілю з провадженням 
технологічної бази, яка включає нові способи виготовлення стволів. 

Для участі у конкурсі на здобуття Премій Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік була 
направлена НДР «Розвиток наукових основ комплексної оцінки якості 
сировини та готової продукції для міжнародних торгово-економічних 
операцій» автора - кандидата технічних наук, доцента, докторанта кафедри 
товарознавства, стандартизації та сертифікації Калінського Євгена 
Олександровича. 

У конкурсі на здобуття Грантів Президента України для підтримки 
наукових досліджень молодих учених (в номінації - доктори наук до 45 
років) прийняв участь доктор технічних наук, доцент кафедри основи 



конструювання Дмитрієв Дмитро Олексійович на виконання науково-
технічного проекту “Єдина теорія компонетики малометалоємних каркасних 
систем промислового і технологічного обладнання та машин нового 
покоління для різних галузей ”.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 
1994 року № 560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 
учених" та "Умов і порядку проведення конкурсів на здобуття стипендій 
Кабінету Міністрів України в галузі науки і техніки" від 01.09.94 р. № 2 в 
ХНТУ щорічно проводиться конкурс та атестація наукової роботи 
стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

У 2014 році стипендія Кабінету Міністрів України для молодих 
учених була призначена:  

Соболеву Олегу Анатолійовичу - кандидату технічних наук, науковому 
співробітнику НДСу; 

Семешко Ользі Яківні - кандидату технічних наук, науковому 
співробітнику НДСу; 

Головенко Тетяні Миколаївні – кандидату технічних наук, завідувачу 
навчальними лабораторіями кафедри товарознавства  стандартизації та 
сертифікації; 

Бойко Галині Анатоліївні – аспіранту третього року навчання кафедри 
товарознавства  стандартизації та сертифікації. 

  Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності 
Херсонського національного технічного університету. 

У 2014 році крім існуючих і діючих Договорів з провідними 
університетами Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Болгарії, Швеції, Австрії, 
США, Росії, Беларусі, Казахстану було заключено договори про 
співробітництво з  Краківською Академією ім. А. Фрича Моджевського, 
Могилевським державним університетом продовольства, Киргизьким 
національним університетом ім. Жусула Баласагина, Казахським 
національним технічним університетом імені К.І. Сатпаева, Установою 
освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини», 
Установою освіти «Гомельський державний технічний університет імені П.О. 
Сухого», Балтською асоціацією виробників та переробників луб’яних 
культур.  

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної 
роботи, якісного навчання, університет приймає участь у реалізації 
міжнародних освітніх проектів та програм. ХНТУ плідно працює за 
програмою Еразмус +. Так у 2014 році розпочалася сумісна робота вузів 
консорціуму за двома проектами: 

1. Textile & Fiber Curricula Up-Grading Initiative [TEFIGRA].  
2. University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine – 

GameHub. 
Продовжується робота по впровадженню проекту «Helping Kherson 

together»  (за грантом Корпус миру, США), метою якого було підвищення 
обізнаності студентів щодо профілактики СНІДу та здорового способу життя. 



В рамках укладених Договорів науковцями кафедри товарознавства, 
стандартизації та сертифікації проводилася спільна науково-дослідна робота 
«Розробка ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних 
культур і виробництва комбінованих ниток з метою одержання нових 
матеріалів і текстильних виробів спеціального призначення» з Вітебським 
державним технологічним університетом, було направлено дві проектні 
пропозиції щодо участі у конкурсі на виконання  спільних українсько-
казахських науково-дослідних проектів  у рамках програми співробітництва в 
галузі науки і технологій між Державним агентством з питань науки, 
інновацій та інформатизації України та Міністерством Республіки Казахстан. 
У стадії розробки спільні наукові проекти з Новосибірським державним 
технічним університетом, Інститутом систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва 
,Сибірського відділення Російської академії наук. 

Спільно з Tekna (Norwegian Society of Graduate Technical and Scientific 
Professionals), Міністерством закордонних справ Норвегії, Торгівельно-
промисловою палатою України ведеться робота між Херсонським 
національним технічним університетом та Есфольським університетським 
коледжем (Høyskolen I Østfold, Норвегія) за напрямом щодо обміну студентів 
в рамках програми «Чисте виробництво та енергоефективність». Також 
кафедра енергетики, електротехніки та фізики плідно співпрацює з 
норвезькою компанією Reinertsen AS по Програмі «Енергоефективність та 
екологічні покращення в житлово-комунальному та будівельному секторах 
України». 

Університет вже не перший рік  співпрацює з Ізраїльським культурним 
центром (м. Одеса). За підтримкою першого секретаря Посольства Держави 
Ізраїль в Україні Болеслава Ятвецького було проведено низку лекцій 
провідними вченими країни Ізраїль. Так, наприклад, в рамках 
співробітництва для студентів факультетів кібернетики та системної 
інженерії й міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу ХНТУ 
виступив з лекцією на тему «Нові тренди в IT-бізнесі в епоху Web 3.0» віце-
президент компанії Gtherm Global LLC, генеральний директор Plurality LTD, 
лектор в області високих технологій Ігор Пеер. 

У 2014 році розпочато співпрацю між ХНТУ та Федерацією обмінних 
програм Франція-Україна. У грудні до університету завітала французька 
делегація. Головною метою зустрічі стало залучення студентів та викладачів 
ХНТУ для участі у програмі F.E.F.U. (La Fédération Echanges France Ukraine). 
У рамках візиту відбувся попередній відбір викладачів та студентів для 
стажування у Франції. Делегація кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування ХНТУ взяла участь у міжнародній освітній програмі 
підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської 
інтеграції та державного управління, організованій для делегації 
Національної академії державного управління при Президентові України. 
Учасники поїздки відвідали Німеччину, Францію, Бельгію та Нідерланди. У 
ході поїздки делегація побувала в Національних зборах (Нижній палаті) 
Парламенту Франції, Департаменті міжнародних відносин Національної 
школи адміністрації Франції (l'ENA), Європейському парламенті (Брюссель) 



та Сенаті Нідерландів. Члени делегації по закінченні поїздки отримали 
сертифікати про підвищення кваліфікації. 

Серед постійних партнерів ХНТУ лишається Німецька служба 
академічних обмінів (ДААД), у рамках співпраці з якою викладачі 
університету беруть активну участь у заходах, організованих цією 
організацією. Так в 2014 році наші випускники отримали стипендії для 
навчання (рівень - магістр) в університетах Берліну (Humboldt-Universität zu 
Berlin), Бону (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) та інших 
відомих ВНЗ Німеччини, отримано стипендію на навчання на 5-му курсі 
Бернського університету, Швейцарія (Universität Bern, Schweiz). Близько 
десяти студентів скористалися можливістю підвищити свій мовний рівень в 
рамках студентської програми АУ-Пер. 

Ведеться плідна співпраця за діючими Договорами з вузами-
партнерами в проведенні спільних наукових та науково-практичних 
конференцій: «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми 
обчислювального інтелекту ISDMCI’2014», «Конференція з математичного 
моделювання МКММ-2014», «Інформаційні технології в освіті та 
управлінні», «Створення наноматеріалів на основі лубоволокнистої 
сировини», «Україна – Польща – ЄС: розвиток бізнесу в умовах міжнародних 
інноваційних процесів», «Регіональні та глобальні виміри торгівлі» 
(Республіка Болгарія).  

Університет постійно розвивається, підвищує свій міжнародний імідж і 
впевнено крокує в майбутнє. 
10.7. Одержання конкурентноздатних наукових і науково-прикладних 
результатів тісно пов’язано з трансфером технологій та комерціалізацієй 
розробок вчених університету. Це досягається через виконання НДР, 
кафедральних наукових робіт та зв’язків вчених університету з 
промисловістю 

Інформаційне забезпечення розвитку інноваційної сфери, через яку 
просуваються у виробництво інноваційні досягнення, є особливо актуальним 
і вимагає серйозної уваги. 

У 2014 році  пройшли виробничу апробацію та одержали схвальні 
відгуки результати дисертаційних робіт  таких співробітників ХНТУ: 

Розов Ю.Г.- Державний концерн «Укроборонпром»,ПрАТ «Кримський 
Титан», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», ТОВ НВП 
«Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Таврійська будівельна 
компанія», ВАТ «Генічеський машинобудівний завод»; 

Шерстюк В.Г. – Херсонська філія Одеського морського тренажерного 
центру, МНТК «Море», ВАТ «Херсонський морський торгівельний порт», 
ВАТ НВО «Алмаз»; 

Качук Д.С.- ТОВ «С.Е.К.»; 
Слепчук І.- ПАТ «Черкаський шовковий комбінат»; 
Шупік І.Є. – ХНТУ, школа вищої спортивної майстерності; 
Сис В.В.- Українсько- Німецьке  ТОВ «Техтекс»; 
Кирийчук Д.Л.- ТОВ «Механічний завод», ТОВ «Алматея», ТОВ «Авто 

Електромаш». 



Система комерційного використання наукоємної продукції, як 
результат науково-дослідної роботи,  здівйснюється  на основі зв’язків 
університету з промисловими підпрємсвами та пошуку інвесторів. 

З метою формування первинних даних про суб’єкти науково-технічної 
та інноваційної діяльності,  їх накопичення і систематизації в 2014 році 
проведено роботу по створенню «Каталогу  інноваційних розробок ХНТУ»  
із залученням більшості кафедр. Такий каталог може зіграти важливу роль в 
рекламних цілях і сприяти комерціалізації наукових розробок вчених 
університету, а саме: 

- підвищувати ступінь залучення інвесторів шляхом забезпечення 
широкого доступу зацікавлених осіб до відповідної інформації; 

- вивчати попит на науково-технічні розробки; 
- сприяти трансферу технологій 
Каталог містить відомості про 44 перспективні розробки та можливості 

їх упровадження, контактні дані розробників. 
З метою популяризації наукових розробок ХНТУ також започатковано 

рубрику «Грані науки» в освітянському тележурналі «Спілкування» на ТРК 
«Скіфія» м. Херсона. 

Однією із форм, що сприяє, трансферу технологій є своєчасний захист 
прав інтелектуальної власності, продаж ліцензій, проведення круглих столів 
та проведення  науково-практичних конференцій з залученням фахівців з 
виробництва. 

На сайті ХНТУ в розділі «наукова діяльність» започаткована рубрика 
«об’єкти права інтелектуальної власності», яка буде сприяти залучення до 
співпраці інвесторів, для ефективного впровадження винаходів на 
відчизняних та зарубіжних підприємствах. 

Системний підхід до аналізу наукового потенціалу університету дає 
можливість своєчасно захистити інтелектуальну власність університету від 
передчасних публікацій. 

Із залученням  Інтернет – ресурсу здійснюється пошук патентів на 
винаходи  та корисні моделі, які зареєстровані в Україні, колишньому СРСР 
та РФ, згідно з науковими напрямами ХНТУ.  Ця пошукова робота органічно 
поєднується з виконанням студентами, аспірантами,  викладачами  наукових 
досліджень, що забезпечує їх належний рівень. 

Всі наукові розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів,  
мають високий науково-технічний рівень, що підтверджується  наявністю 
патентів Ураїни на винаходи та корисні моделі власником яких є ХНТУ.                            

ХНТУ є засновником 6  фахових періодичних видань з метою 
публікацій результатів новітніх високоякісних наукових статей з відповідних 
галузей науки та промисловості: 
1. «Вісник ХНТУ»,  внесений до переліку наукових фахових видань України. 
Починаючи з 10.2013, видання «Вісник ХНТУ» включено згідно з 
договором № 639 – 10/2013 у наукометричну базу Російський Індекс 
Наукового Цитування (Российский Индекс Научного цитирования, 
РИНЦ). Вже розміщено 15 номерів журналу “Вісник ХНТУ” за 2011-
2014рр. 



2. «Проблеми інформаційних технологій», внесений до переліку наукових 
фахових видань України. Науковий журнал  «Проблеми інформаційних 
технологій» включено до наступних  міжнародних наукометричних баз 
даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line  
доступом: eLibrary.ru (РИНЦ), др якої введено 6 номерів журналу за 2012 
– 2014рр.; Research Bible; Open Academic Journals Index 
(OAJI) ;AcademicKeys; National Library of  Ukraine (Vernadsky). 

3. «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної 
інтеграції»,  внесений до переліку наукових фахових видань України. 

4. «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології»,  
внесений до переліку наукових фахових видань України. 

5. «Биомедицинская инженерия и электроника» (електронне видання). З 
2013 журнал представлений в РИНЦ (http://elibrary.ru/).В даний час 
журнал індексується в Google Scholar.Видавництво отримало BlueRoMEO 
Colour (умови політики видавництва) згідно сервісаSHERPA / ROMEO. 
Входить в Electronic Journals Library EZBUniversity Library of Regensburg. 
Журнал індексується в наукометричній базі CiteFactor. Бере участь у 
щорічній статистиці електронних наукових видань MIAR. 

6. «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»  
(електронне видання) внесений до переліку наукових фахових видань 
України. 

10.8. Однією із форм, що сприяє, трансферу технологій є своєчасний захист 
прав інтелектуальної власності, продаж ліцензій, проведення круглих столів. 
Системний підхід до аналізу наукового потенціалу університету дає 
можливість своєчасно захистити інтелектуальну власність університету від 
передчасних публікацій. У 2014 було отримано  студентами, аспірантами та 
науковцями університету 25 патента України на винаходи та корисні моделі. 
10.9. Продовжується робота в рамках проекту „Послуги для студентів щодо 
навчання та індивідуального розвитку, що базуються на застосуванні 
інформаційних технологій ICT (CLIP)” за програмою TEMPUS/TACIS. 
Продовження цієї роботи отримало подальший розвиток у створенні IT-
кластера державних ВНЗ м. Херсона. 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. В даний час дата-центр ХНТУ використовується для 
централізованого управління об'єднаною ІКТ-інфраструктурою Херсонських 
ВНЗ та розміщення їх освітніх електронних ресурсів. 

Реалізована програма побудови дротових комп'ютерних мереж у 
студентських гуртожитках Херсонських ВНЗ для забезпечення доступу 
студентів, які в них проживають, до віртуального освітнього середовища і 
мережі Інтернет. Завдяки залученню в якості партнерів регіональних 
телекомунікаційних компаній вдалося в короткі терміни і з мінімальними 



фінансовими витратами забезпечити 100% підключення студентів, що 
проживають у студентських гуртожитках ХНТУ, ХДАУ і ХДМА. 

Важливим напрямом у розвитку творчого мислення та виявлення 
талановитої молоді є проведення вузівських і Всеукраїнських студентських 
олімпіад і конференцій з навчальних дисциплін і спеціальностей. В 
університеті проведено 20 науково-практичних конференцій, з яких: 

Міжнародні науково-практичні: 
1. Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ 

- 2014). 
2. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми 

обчислювального інтелекту (ISDMCI’2014). 
3. Інформаційні технології в освіті та управлінні. 
4. Проблеми якості, стандартизації, сертифікації та метрологічного 

забезпечення. 
5. Молодь у світі сучасних технологій. 
6. Україна – Болгарія - ЄС: сучасний стан та перспективи. 
7. Ціннісний вимір політичної діяльності: політичні реалії та ілюзії 

в сучасному українському суспільстві. 
Всеукраїнські науково-практичні: 
1. Легка та текстильна промисловість: сучасний стан та 

перспективи. 
2. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, 

проблеми та перспективи. 
3. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі. 
4. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: 

теорія, методологія, організація. 
5. Науково-практичні розробки молоді на сучасному етапі розвитку 

хімічних технологій. 
6. Фіскально-регулюючі аспекти соціально-економічного розвитку 

держави та регіонів. 
7. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки 

фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю. 
8. Інноваційні технології машинобудування. 
Студентські науково-практичні конференції: 
1. Формування стратегії соціально-економічного розвитку України. 
2. Автоматичне управління ХНТУ ТК–2014 що присвячується Дню 

космонавтики. 
3. Економіка підприємства: актуальні проблеми та перспективи 

розвитку. 
4. Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах 

глобалізації та інтернаціоналізації. 
5. Перспективи розвитку торговельного підприємництва та 

забезпечення якості товарів. 
Проведення студентських олімпіад дозволяє об’єктивно виявити 

обдаровану молодь вже на перших курсах навчання. Саме тому, на 
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2013 р. № 



1820 „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 
навчальному році” понад 65% студентів університету II-V курсів денної 
форми навчання взяли участь у першому етапі олімпіади. 

Для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади до 
міст: Одеси, Полтави, Ірпінь, Харкова, Черкаси, Києва, Дніпропетровська, 
Львів базових ВНЗ України були направлені 19 переможців першого етапу 
олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей: «Хімія», «Економічна 
кібернетика», «Переклад», «Інформатика», «Податкова система України», 
«Менеджмент організацій», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», 
«Теоретичні основи електротехніки», «Дизайн» та показали високий рівень 
підготовки отримавши  Диплом І ступеня та два Диплома ІІ ступеня, а 
також грамоти в різних номінаціях. 

Студенти кафедри облік і аудит посіли 2 та 8 місця у регіональному 
етапі Міжнародної студентської олімпіади «ІТ - технології». 

Не менш 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. 

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для 
її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів ХНТУ 
та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України від 09.09.2013 р. 
№ 1281 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 
навчальному році” направлено до базових ВНЗ 27 наукових студентських 
робіт з яких 2 роботи отримали Диплом І ступеня, 3 роботи – Диплом ІІ 
ступеня, 2 роботи - Диплом ІІІ ступеня.  

У 2011-2014 н.р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України Херсонський національний технічний університет був призначений 
базовим вищим навчальним закладом з проведення другого туру 
Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі 
«Електроніка». Так  28 березня 2014 р. в третє відбулася заключна науково-
практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових 
студентських робіт у галузі «Електроніка». В галузеву конкурсну комісію 
надійшло 44 наукових робіт з 18 вищих навчальних закладів України. 

24-28 листопада на базі Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка відбулася IV Міжнародна конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics 
(Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики). У ході конференції робота 
магістра кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій, електроніки та 
інженерії (група 5ФБЕм) Мєшкова Олександра Юрійовича та завідувача 
кафедри, д.х.н, проф. Новікова Олександра Олександровича була визнана 
кращою в секції «Штучний інтелект». Дослідження, що стосувалось розробки 
системи аналізу стану людини за змінами її голосу було відзначене 
міжнародним журі, а результати дослідження рекомендовані до публікації в 
ряді міжнародних наукових журналів. 



Університет бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних виставково-презентаційних заходах. Участь ХНТУ 
підтверджена численними дипломами і відзнаками. На Міжнародному 
конкурсі екомоди "Еко-бум-2014 студенти кафедри дизайну одержали:  

1 місце  - "Симфония водосточных труб"; 
2 місце -  "Камень-ножницы-бумага"; 
3 місце - "Рождение фосфарной Афродиты". 
У Міжнародному творчому конкурсі «Ок-дизайн» студенти отримали 

три Диплома переможця. 
У Міжнародному  конкурсі з веб-дизайну та комп’ютерної графіки 

одержали: 
2 місце - «Натюрморт»; 
3 місце - «Ілюстрація до комп’ютерної гри». 
У Третьому Всеукраїнському конкурсі екслібриса пам'яті Фелікса 

Кідера здобули: 
1  місце – «Меморіальний екслібрис», «Експериментальний екслібрис»; 
2  місце – «Традиційний екслібрис», «Екслібрис, присвячений Тарасу 

Шевченко»; 
3  місце – «Комп'ютерний екслібрис», «Екслібрис, присвячений Джону 

Говарду»; 
Диплом  Херсонського обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М.Куліша ; 
Диплом Херсонської обласної організації  Спілки дизайнерів України 
за графічну культуру; 
Диплом Херсонського обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М.Куліша за розробку національної теми. 
А також на Міжнародному фестивалі дизайну COW 2014  

ILLUSTRATION відразу три переможця з тем роботи: 
- Дизайн поетичної збірки Маяковського; 
- Дизайн авторської книги «Херсонський бестіарій»; 
- Дизайн збірки футуристичної поезії з використанням авторської 
графіки. 

Протягом  ІІ семестру 2013-2014 навчального року та І семестру 2014-
2015 навчального року студенти університету отримали: за результатами 
наукової діяльності 6 академічних стипендій Президента України; за 
наполегливу працю та відмінне навчання іменну академічну стипендію 
Верховної ради України. 2 студента отримали академічну стипендію 
Кабінету Міністрів України,  1 студенту призначена соціальна стипендія 
Верховної ради України. 3 студентам призначена стипендія Херсонського 
міського голови. 

Щорічно студенти університету приймають участь у Стипендіальній 
програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра UА». У 2014 році 4 студентські 
наукові роботи брали участь у загальному турі програми. 

Згідно реалізації напрямів Концепції національно-патріотичного 
виховання проведено наступні заходи: бесіди, лекції на кураторських 
годинах на тему «Урок мужності», «Україна – Єдина країна» до Дня 



українського козацтва благодійна акція – «Козацькому роду нема переводу»  
(кошти передано учасникам АТО), кулінарний ярмарок серед гуртожитків № 
1, № 2, № 3, «Вкраїна калинова» (кошти передано учасникам АТО), 
велопробіг «Єдина Країна – Єдина Страна» (60 чол.), участь у благодійному 
телемарафоні «Ми є народ, якого не здолати»  на каналі ТРК «Скіфія», участь 
у Всеукраїнській акції  «Ланцюг миру» 

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. 
10.10. У своїй діяльності ХНТУ застосовує систему управління якістю в 
організації навчального процесу у відповідності до Державного стандарту 
України ISO 9001-2001. 

ХНТУ постійно приймає участь у рейтинговому оцінюванні діяльності 
вищих навчальних закладів. За результатами рейтингу ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації МОН України діяльність університету визнано достатньо 
успішною. За результатами рейтингу вищих навчальних закладів «Компас», 
який підготовлено в межах реалізації програми «Сучасна освіта» ХНТУ 
входить до десятки кращих вузів країни технічного напрямку. 
10.11. Особа, яка працює на посаді проректора з адміністративно-
господарської роботи була зарахована на цю посаду до укладання діючого 
контракту. Посади першого проректора та проректора з навчальної роботи 
були погоджені з Міністерством відповідно до листа МОН №1/11-3456 від 
14.03.2014р. Особа, яка виконує обов’язки проректора з наукової роботи, 
працює на цій посаді лише 5 місяців. 

10.12. 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.  

  У 2014 році в університеті навчалося  43 студента з числа осіб 
зазначеної категорії. Всі студенти щомісячно отримують соціальну 
стипендію та за вимогою забезпечені гуртожитком.  

Системна робота зі студентами, які мають особливі потреби, має свої 
результати (інваспорт).  Так: 

 Мережко Єлізавета - майстер спорту України, є неодноразовою 
чемпіонкою та рекордсменкою України  та  двічі срібний призер чемпіонату 
Європи з плавання;  

Савченко Олена –. кандидат в майстри спорту з плавання.    Призер 
чемпіонатів України та кубка України. 

 Бабенко Катерина - майстер спорту України. Чемпіонка Світу, 
переможець кубка України з настільного тенісу.  

Результативним є залучення студентів, які мають інвалідність, до 
наукової діяльності. Протягом поточного року  студенти Межейнікова В., 



Середа А, Філоменко Е., Ляшенко Р. неодноразово брали участь у 
міжвузівських студентських олімпіадах, стали призерами регіонального 
конкурсу - захисту науково дослідних робіт, Ільченко А.О.- призер І туру 
Всеукраїнської олімпіади з економіки і менеджменту. 
10.14. Адміністрація ХНТУ постійно дотримується умов Статуту 
університету та колективного договору.  
10.15. У ХНТУ створено всі необхідні умови для захисту відомостей, що 
складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Законів 
України «Про державну таємницю» та «Про інформацію». 
10.16. Адміністрація університету чітко дотримується чинного законодавства, 
вживає заходи щодо удосконалення управління навчальним закладом, зміцнення 
фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечує чітку реалізацію 
плану заходів щодо енергозбереження, оптимізації процесів формування та 
використання фінансових ресурсів і  майна. 
10.17. Систематично здійснюється перевірка та аналіз складових діяльності 
університету щодо виконання навчальних планів і програм, організації 
навчально-виховного процесу, навчально-методичної, наукової роботи, 
ефективності використання кадрового потенціалу, матеріально-технічної 
бази, дотримання штатно-фінансової дисципліни, та визначення конкретних 
напрямів вдосконалення діяльності кожного структурного підрозділу 
університету. 
10.18. Постійно вживає заходи щодо створення у кожному структурному 
підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог 
нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих 
законодавством про працю. 
10.13, 10.19.-10.23, 10.25. У звітному 2014 році ректором ХНТУ забезпечено 
ефективне та стійке фінансово-економічне становище Херсонського 
національного технічного університету. 

Відповідно до п.6 ст.8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», протягом року створені  необхідні умови для 
правильного ведення бухгалтерського обліку, а також неухильне виконання 
всіма підрозділами,  службами та працівниками, причетними до 
бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтерії  щодо дотримання 
порядку оформлення та подання до обліку  первинних документів. 
Результатом цієї роботи є якісне складання та своєчасне подання  фінансової 
та бюджетної звітності Міністерству освіти і науки України, в органи 
податкової та казначейської служби,  органи статистики та інші. 

Відповідно до чинного законодавства, кошти університету за загальним 
та спеціальним фондами кошторису розміщені виключно на рахунках 
Головного управління Державної казначейської служби України у 
Херсонській області та використовуються на потреби університету, визначені 
його основною діяльністю (відповідно до Порядку казначейського 
обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.12.2012р. №1407). 

Річний кошторис доходів і видатків на 2014 рік ХНТУ складений та 
затверджений Міністерством освіти і науки України відповідно до постанови 



КМУ від 28.02.02р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ». 

Згідно затвердженого кошторису університету протягом  2014 року 
ХНТУ отримав фінансування із загального фонду Державного бюджету 
України відповідно до запланованих  програм  на суму  44,8млн.грн., в тому  
числі: 

по КПКВ 2201160 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 
ІІІ-ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики ” 
надійшло коштів у розмірі 44,1млн.грн.,  

по КПКВ 2201040 „Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 
замовленням, виконання міжнародних та науково-технічних програм і 
проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, 
фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що 
становлять національне надбання, амбулаторне, медичне обслуговування 
працівників Кримської астрофізичної обсерваторії у розмірі 0,7млн.грн.,  

По спеціальному фонду фактично надійшло 17,7млн.грн., у т.ч. від 
оплати за навчання – 15,2млн.грн., плати за проживання в гуртожитках - 
1,7млн.грн., від оренди майна – 0,2млн.грн., від благодійних внесків та 
дарунків на суму 0,5млн.грн., інші – 0,1млн.грн.. 

Всі вказані кошти як за загальним так і за спеціальним фондом були 
направлені перш за все на виплату заробітної плати, стипендії, своєчасну 
оплату податків до бюджетів та зборів до державних цільових фондів, а 
також оплату за спожиті енергоносії. Тому, станом на 01.01.2015г. як 
дебіторська, так і кредиторська заборгованість за даними видами витрат 
відсутня.  

Також відбулося погашення наданих кредитів у минулі роки. 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 на загальну 
суму 158,6тис.грн.. 

 ХНТУ використовує надане йому в оперативне управління майно 
відповідно чинного законодавства. Згідно Закону «Про оренду державного та 
комунального майна» вільні площі навчальних корпусів надаються в оренду 
стороннім організаціям та фізичним особам-підприємцям (для розміщення 
їдальні, буфетів, торгових об’єктів з продажу товарів та надання послуг, у 
т.ч. освітніх) у загальній кількості 12309,74кв.м.. Як вже було сказано, 
доходів від оренди майна станом на 01.01.2015р. отримано 0,2млн.грн. 

Окрім цього, станом на 01.01.2015 року відповідно до річного 
фінансового звіту ХНТУ відсутня прострочена дебіторська та кредиторська 
заборгованість. Всі  зобов’язання  впродовж бюджетного року  взяті  
відповідно до бюджетних призначень.  Протоколи про порушення 
бюджетного законодавства університетом органами казначейської служби не 
складалися. Штрафи контролюючих органів щодо ведення фінансово-
господарської діяльності  університету теж відсутні. 



10.24. Керівництво університету систематично та в повному обсязі проводить 
ознайомче-роз’яснювальну роботу серед працівників з приводу чинного 
законодавства про заходи запобігання та виявлення корупції. На виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013р. № 706 «Питання 
запобігання та виявлення корупції», а також наказу МОН України від 
14.01.2013р. №1432 «Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань 
запобігання»та виявлення корупції» в університети створено комісію з 
питань запобігання та виявлення корупції. 
10.27. Ректор щорічно звітує перед вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування ХНТУ – конференцією трудового колективу 
або зборами трудового колективу – про результати своєї діяльності на 
займаній посаді. 
10.29. Матеріально-технічна база спортивної спрямованості має в наявності 
16 спортивних споруд загальною площиною 9068 м2, в тому числі два 
майданчики з тренажерним обладнанням, легкоатлетичне ядро, футбольне 
поле, п’ять футбольних майданчиків для міні-футболу, гандбольної, 
баскетбольної та волейбольної площадки, майданчик з синтетичним 
покриттям, спортивний зал площею 450 м2. У гуртожитках університету 
розташовані  тренажерні зали. Медичну допомогу студентам та аспірантам  
надає сучасно обладнана Студентська амбулаторія сімейного лікаря ХНТУ. 
 Функціонує водноспортивна база університету на березі р. Дніпро.  

Стан утримання спортивних споруд відповідає санітарно-технічним та 
гігієнічним нормам і мають повне завантаження. Щорічно проводяться 
профілактичні ремонти спортзалів та інших спортивних споруд. 
10.30. Щодо реалізації, у межах повноважень, Державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту у ХНТУ впроваджені обов’язкові заняття з 
фізичного виховання для студентів першого та другого курсу всіх напрямків 
підготовки у обсязі чотирьох годин на тиждень. 

В позанавчальний час організовані заняття у групах підвищення 
спортивної майстерності, що дозволило підвищити загальний час рухової 
активності студентів до 8-10 годин на тиждень. 

Заняття з фізичного виховання проводять 11 викладачів з спеціальною 
вищою освітою, троє з них майстри спорту. 

Інформація про стан здоров’я студентів аналізується протягом року, що 
дозволяє корегувати фізичні навантаження на заняттях з фізичного 
виховання. Заняття в спеціальних медичних групах проводяться окремо з 
викладачем, маючим спеціальну підготовку з лікувальної фізичної культури. 
10.31. Згідно календаря змагань за навчальний рік було проведено 12 масових 
фізкультурно-спортивних заходів, 1612 чоловік взяли участь у масових 
фізкультурно-спортивних заходах. 

В спортивних секціях займається 307 чоловік  два рази на тиждень.  
У 2013-2014 навчальному році збірні команди студентів ХНТУ 

виступали у змаганнях за Програмою XІ обласної Універсіади Херсонщини 
та зайняли ІІ загальнокомандне місце. 

Збірні команди з волейболу (дівчата) та з шахів (юнаки та дівчата) 
вибороли перші місця обласної Універсіади.  



У 2013-2014 навчальному році студенти університету успішно 
виступали на міжнародних змаганнях, чемпіонатах України, універсіаді 
України, з них: 

Губеня Володимир – майстер спорту України по веслуванню на 
байдарці та каное. Дворазовий чемпіон Універсіади України, призер 
чемпіонату України. 

Ніконов Денис – кандидат в майстри спорту по веслуванню на  
байдарці та каное. Чемпіон та призер чемпіонату України. 

 Кураян  Руслан – майстер спорту міжнародного класу з шахів, призер 
універсіади України, переможець міжнародних змагань. 

Старожилов Леонід – кандидат в майстри спорту з шахів, призер 
універсіади України. 

Мережко Єлізавета - майстер спорту України, є неодноразовою 
чемпіонкою та рекордсменкою України  та  двічі срібний призер чемпіонату 
Європи з плавання (інваспорт). 

Савченко Олена –. кандидат в майстри спорту з плавання.    Призер 
чемпіонатів України та кубка України (інваспорт).. 

 Бабенко Катерина - майстер спорту України. Чемпіонка Світу, 
переможець кубка України з настільного тенісу (інваспорт).  

Пікулін В’ячеслав - майстер спорту України. Чемпіон Світу зі 
спортивного орієнтування. 

Яковенко Марія – майстер спорту України по стрибкам на батуті. 
Чемпіонка України та призер кубка України.  

Пулінець Марія та Цуркан Павел – майстри спорту з легкої атлетики, 
призери чемпіонатів України.  
 

ІІІ. Заключна частина.  

За звітний період ректор Бардачов Ю.М.: 
1. є координатором від України проекту «Послуги для студентів щодо 

навчання та індивідуального розвитку, що базуються на застосуванні 
інформаційних технологій ІСТ (CLIP)» за програмою TEMPUS/TACIS  
загальною сумою біля 300 тис. євро; 

2. нагороджений: 
 - Рішенням Херсонської міської ради від 12.09.2014 № 1473 присвоєно 
звання «Почесний громадянин міста Херсона»; 
 - Почесна грамота Херсонської обласної ради за сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науково-
освітнього потенціалу Херсонської області та з нагоди 55-річчя Херсонського 
національного технічного університету (13 листопада 2014 р.). 
 
 


