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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА РІВНІ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ 

Харківський державний університет харчування та торгівлі – заклад вищої 

освіти, що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та 

методичну діяльність, забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для 

сфери торгівлі, харчової промисловості, ресторанного та готельного господарства, 

туристичних комплексів, облікових та економічних, митних та фіскальних служб, 

а також для навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. 

Впродовж звітного періоду університет здійснював освітню діяльність 

відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України,  Кабінету Міністрів України. Водночас продовжувалась 

модернізація закладу в контексті змін в системі вищої освіти України та 

подальшої імплементації Закону про вищу освіту. Чіткій управлінській діяльності 

університету сприяла реалізація оновлених внутрішніх нормативних актів та 

документів на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, 

відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу 

освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", інших нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України 

тощо. 

В університеті сформовано потужний науково-педагогічний колектив (286 

осіб), який забезпечує підготовку компетентних і конкурентоспроможних 

фахівців, серед яких мають наукові ступені доктора наук та вчені звання 

професора 44 особи, кандидата наук, доцента – 180 осіб,  що становить 78,3%  

професорсько-викладацького персоналу.  

Студенти в університеті здобувають вищу освіту за ступенями: 

� бакалавр –  за 11 спеціальностями; 

� магістр – 10 спеціальностями (21 освітньо-професійною програмою). 
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 Галузі знань     Спеціальності 

 

 

До складу університету входять: 

� Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу; 

� 4 факультети: 

- Економічний 

- Обліково-фінансовий 

- Управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю 

- Менеджменту; 

� Центр міжнародної освіти та співробітництва; 

05 Соціальні та поведінкові науки 

07 Управління та адміністрування 

13 Механічна інженерія 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

075 Маркетинг 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве 

машинобудування 

142 Електричне 

машинобудування 

181 Харчові технології 

14 Електрична інженерія 

18 Виробництво та технології 

24 Сфера обслуговування 

29 Міжнародні відносини 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

292 Міжнародні 

економічні відносини 

051 Економіка 
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� Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій; 

� Наукова бібліотека; 

� Науково-дослідний сектор. 

Освітній процес в університеті забезпечують 25 кафедр, 19 з яких є 

випусковими, 19 науково-дослідних лабораторій, підготовче відділення для 

іноземних громадян; аспірантура та докторантура, робота яких спрямована на 

створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і 

держави у кваліфікованих фахівцях. 

Сучасна парадигма вищої освіти та входження України в європейську і 

світову спільноту вищої освіти зумовили впровадження інноваційних підходів до 

забезпечення якості освіти. Прикметою нашого часу стала цілеспрямована спільна 

діяльність європейських країн із формування загальноєвропейської системи вищої 

освіти. Це ставить нові вимоги до організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, зокрема до використання в освітньому процесі сучасних 

інформаційних, методичних та організаційних технологій, що забезпечують 

формування індивідуальних професійно та соціально значущих якостей студентів. 

Серед основних викликів сьогодення є короткий час життя нових знань і 

актуальності професійних компетенцій та висока динамічність ринкової 

кон’юнктури. За таких умов на зміну стандартизації вимог до змісту освіти 

визначаються вимоги до результатів навчання як сукупності компетенцій, що 

орієнтовані на професійні стандарти і засновані на пріоритеті відповідності 

освітніх результатів потребам суспільства та ринку праці.  

Ураховуючи вимоги нових стандартів вищої освіти і сучасної парадигми 

освіти, за кожною спеціальністю згідно з новим Переліком спеціальностей 

творчими групами під керівництвом гарантів створено освітньо-професійні 

програми, які стали підґрунтям для розробки навчальних планів нового покоління 

за всіма спеціальностями, ступенями освіти та формами навчання. 

Оскільки новими навчальними планами передбачено скорочення 

аудиторного навантаження студентів, більшого значення набуває самостійна 

робота студентів та посилення практичної підготовки випускників. Пріоритетним 

завданням професорсько-викладацького персоналу є оновлення навчально-

методичного забезпечення самостійної роботи студентів, запровадження сучасних 

інформаційних технологій до організації самостійної роботи студентів, 

запровадження нових форм поточного, підсумкового та  самоконтролю знань 

студентів.  
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Концепція студентоцентрованого навчання базується на компетентнісному 

підході і орієнтована на результати навчання. За таких умов посилюється 

практична підготовка, що обумовлює актуалізацію дуальної системи освіти. 

У 2019-2020 навчальному році університет бере участь у пілотному проекті 

Міністерства освіти і науки України за дуальною формою здобуття освіти.  

Директор ННІХТБ к.т.н., доцент Серік М.Л., відповідно до наказу МОН України  

включений до складу робочої групи з реалізації Концепції підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти. Серік М.Л.  брав участь у розробці проектів  

нормативно-правових актів, необхідних для запровадження та реалізації дуальної 

форми здобуття освіти.  У Навчально-науковому інституті харчових технологій та 

бізнесу створено два науково-освітньо-виробничі кластери, які являють собою 

групу взаємопов’язаних установ і організацій різних форм власності та 

асоційованих з ними закладів ресторанного господарства, підприємств харчової, 

переробної промисловості, які пов’язані між собою певними завданнями та метою. 

Перший кластер створений сумісно з харчовими підприємствами "Тайфун-

2000" та "Капсулар", другий має назву "Повноцінне харчування: інноваційні 

аспекти технологій, енергоефективної переробки та маркетингу", його 

учасниками є університет; Національна академія національної гвардії України; 

Національний фармацевтичний університет; Кондитерська фабрика "Солодкий 

світ"; ТОВ "Данфос"; ВГО "Українська асоціація маркетингу"; НВП “ГЕМО-

ПРОЕКТ” та Таврійський державний агротехнічний університет (м. Мелітополь).  

На обліково-фінансовому факультеті функціонує інноваційний освітньо-

науково-виробничий кластер "Облік і фінанси в управлінні сталим розвитком 

Харківського регіону", учасниками якого є Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, 

Агентство з міжнародних стандартів фінансової звітності, Асоціація українських 

експертів, страхова компанія "Аска", аудиторська фірма "Фактор-Аудит". 

Концепція дуальної освіти передбачає просторове і часове поєднання за 

принципом 50% на 50% навчання у навчальному закладі та стажування на 

підприємствах. Така форма навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і 

бізнесу та широко розповсюджена у Німеччині, Австрії, Швейцарії. Згідно з 

дуальним принципом навчання, студенти під час стажування на підприємствах 

складають кваліфікаційні іспити, а фахівці, що працюють на підприємствах, 

беруть активну участь у формуванні переліку дисциплін та змісту і структури 

освітніх програм у закладі вищої освіти. 
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Однією з основних переваг дуальної освіти є можливість апробації 

студентами теоретичних знань на практиці, отримання студентами вміння 

працювати в колективі і як наслідок – скорочення терміну адаптації на місці 

майбутнього працевлаштування. 

1.2. Ліцензування та акредитація освітньої діяльності 

Провадження освітньої діяльності Харківський державний університет 

харчування та торгівлі здійснює відповідно до відомостей щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти, розміщених на сайті Міністерства 

освіти і науки України у розділі ліцензування. 

З 2016 року університет здійснює підготовку фахівців за переліком 

спеціальностей, що були затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 266 від 29 квітня 2015 року "Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти". 

У 2015-2016 навчальному році в університеті відбувся останній прийом на 

навчання абітурієнтів за рівнем освіти бакалавр за Переліком 2006 року, випуск 

яких здійснено у червні 2019 року. 

Університет надав до Міністерства освіти і науки України заяву про 

звуження ліцензованого обсягу, за результатами розгляду якої, рішенням 

Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 113/2 від 

25.10.2018 року) було звужено ліцензований обсяг та припинено провадження 

частини освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 25.10.2018 р. № 1622-л). Університетом підготовлена ще одна 

заява (лист ХДУХТ № 01-38-02/2072 від 03.12.2019 р.) про звуження провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

На теперішній час узагальнений ліцензований обсяг з урахуванням строків 

навчання у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за всіма 

спеціальностями та рівнями вищої освіти складає 9907 осіб (ліцензований обсяг 

бакалаврів – 8260 осіб, ліцензований обсяг спеціалістів – 7 осіб, ліцензований 

обсяг магістрів – 1440 осіб, ліцензований обсяг докторів філософії – 200 осіб). 

Університет має право здійснювати діяльність з підготовки до вступу у 

заклад вищої освіти (ЗВО) громадян України та підготовки іноземних громадян до 

вступу у ЗВО. Підготовка іноземних громадян за базовими напрямами 

(спеціальностями) складає 200 осіб. 

З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої 
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експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнано акредитованими 

освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем наказ МОН 

України від 08.01.2019 р. № 13): 

Таблиця 1.1 

Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 
Менеджмент організацій і 

адміністрування 

073 Менеджмент 
Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 

075 Маркетинг Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Управління безпечністю та якістю 

товарів 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Організація оптової, роздрібної торгівлі 

та логістика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
Товарознавство і комерційна діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
Експертиза товарів та послуг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Товарознавство та експертиза в митній 

справі 

133 Галузеве машинобудування 
Обладнання переробних і харчових 

виробництв 

133 Галузеве машинобудування 
Обладнання систем охолодження та 

кондиціювання 

181 Харчові технології 

Технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчоконцентратів 

181 Харчові технології 

Харчові технології продуктів з 

рослинної сировини та молока для 

підприємств харчового бізнесу 

181 Харчові технології 
Технології харчових продуктів 

тваринного походження 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 

 

Протягом звітного року провідні науково-педагогічні працівники 

університету залучались до роботи у складі експертних комісій МОН України для 



 9 

проведення процедури ліцензування та акредитації напрямів підготовки та 

спеціальностей в інших закладах вищої освіти (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

ПІБ, науковий ступінь, наукове 

звання, посада 

Заклад вищої освіти, в якому здійснювалась 

ліцензійна або акредитаційна експертиза 

Яцун Леонід Миколайович – 

завідувач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності і 

туризму д. е. н., професор 

Акредитаційна експертиза у Одеському 

національному економічному університеті 

Акредитаційна експертиза у Державному 

вищому навчальному закладі 

"Кіровоградський будівельний коледж" 

Гросул Вікторія Анатоліївна –

завідувач кафедри економіки та 

управління, д. е. н., професор 
Акредитаційна експертиза у Луцькому 

національному технічному університеті 

Чорна Марина Віталіївна – 

завідувач кафедри економіки 

підприємств харчування і торгівлі д. 

е. н., професор 

Акредитаційна експертиза у Первомайській 

філії Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

Головко Миколай Павлович – 

завідувач кафедри товарознавства в 

митній справі , д. т. н., професор 

Акредитаційна експертиза у Національному 

аерокосмічному університеті ім. М.Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут" 

Акредитаційна експертиза у Київському 

кооперативному інституті бізнесу і права 
Селютіна Галина Анатоліївна – 

професор кафедри товарознавства та 

експертизи товарів, к. т. н.. доцент Акредитаційна експертиза у Національному 

університеті "Львівська політехніка" 

Акредитаційна експертиза у Маріупольському 

машинобудівельному коледжу Державного 

вищого навчального закладу "Приазовський 

державний технічний університет" 

Круглова Олена Анатоліївна – 

професор кафедри економіки та 

управління, к.е.н., професор 

Акредитаційна експертиза у Шосткинському 

інституті Сумського державного університету 

Дубініна Антоніна Анатоліївна – 

завідувач кафедри товарознавства та 

експертиза товарів, д.т.н., професор 

Акредитаційна експертиза у Львівському 

торговельно-економічному університеті 

 

Наказом МОН України 25.04.2019 р. був затверджений персональний склад 

Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України. Від університету до складу 

НМК 5 з бізнесу, управління та права підкомісії 071 Облік і оподаткування 
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увійшла Грінько Алла Павлівна – декан факультету менеджменту, д.е.н., 

професор; до підкомісії 075 Маркетинг – Савицька Наталія Леонідівна, завідуюча 

кафедрою маркетингу та комерційної діяльності, д.е.н., професор, до підкомісії 

076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Дубініна Антоніна 

Анатоліївна, завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів, д. т. н., 

професор; до складу НМК 9 з будівництва та технологій підкомісії 181 Харчові 

технології – Грінченко Ольга Олексіївна, завідувач кафедри технології 

харчування, д. т. н., професор. Завідуюча кафедрою фінансів, аналізу та 

страхування, д.е.н., проф. Крутова А.С. обрана членом Галузевої експертної ради. 

З метою подальшого розвитку системи ступеневої освіти, забезпечення 

формування контингенту студентів, обміну науковою та науково-методичною 

інформацією університет постійно проводить роботу щодо пошуку нових 

партнерів для співробітництва у сфері надання освітніх послуг. 

На теперішній час діючими є 200 договорів про співробітництво з різними 

навчальними закладами, з яких 49 договорів з навчальними закладами І – ІІ рівнів 

акредитації. Укладено договори із загальноосвітніми школами, ліцеями, 

гімназіями та вищими професійно-технічними училищами, навчально-

виробничими комплексами, міжрегіональним центром професійної підготовки, 

спілкою підприємців Харківської області. 

1.3. Виконання державного замовлення та формування  

контингенту студентів 

Приймальна комісія університету в 2019 році у своїй роботі в ході вступної 

кампанії керувалась Правилами прийому до ХДУХТ, розробленими відповідно до 

Типових Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році, 

затвердженими МОН України.  

З метою організації вступної кампанії у 2019 р. та забезпечення якісної 

роботи Приймальної комісії, наказом ректора затверджено склад приймальної 

комісії, створено та призначено голів функціональних підрозділів (відбіркова 

комісія, предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії, апеляційна 

комісія). Затверджено нормативні документи приймальної комісії, які 

оприлюднено на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ХДУХТ. 

Згідно з вимогами нормативних документів, для забезпечення відкритості і 

прозорості вступної кампанії, реєстрація заяв абітурієнтів здійснювалася в 

ЄДЕБО. 
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За всіма формами навчання освітніх ступенів бакалавра та магістра подано 

2797 заяв з урахуванням другої та третьої хвилі.  

На денну форму навчання – 1860, з яких 227 заяву на ступінь магістра, 1633 

заяви на ступінь бакалавр. 

На заочну форму навчання – 937, з яких 290 заяв на ступінь магістра, 647 

заяви на ступінь бакалавр. 

За результатами вступної кампанії зараховано всього 1185 осіб, з них на 

денну форму навчання 499 осіб, на заочну – 686 осіб. 

На місця державного замовлення зараховано:  

за ступенем бакалавр  

- на денну форму навчання – 45 осіб на основі ПЗСО, 38 осіб 

зараховано на основі ОКР "Молодший спеціаліст". 

- на заочну форму навчання – 6 осіб на основі ПЗСО, 5 осіб зараховано 

на основі ОКР "Молодший спеціаліст". 

за ступенем магістр 

- на денну форму навчання – 95 осіб. 

- на заочну форму навчання – 11 осіб. 

Понад план державного замовлення за ступенем бакалавр на денну форму 

навчання в межах ліцензійного обсягу зараховано 291 особа, які уклали договір на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. На заочну форму навчання понад 

план державного замовлення зараховано – 466 осіб. 

За ступенем магістр на денну форму навчання понад план державного 

замовлення за контрактами зараховано – 62 особи; на заочну форму – 209 осіб. 

Конкурс на місця державного замовлення в 2019 р.: 

за ступенем бакалавр на денній формі навчання склав 6,89 на основі 

ПЗСО, 3,83 на основі ОКР "Молодший спеціаліст"; на заочній формі навчання – 

на основі ПЗСО – 1,30, на основі ОКР "Молодший спеціаліст" - 3,13;  

за ступенем магістр на денній формі навчання 1,67, на заочній – 3,45. 
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Зведені дані прийому студентів до університету наведено у табл.1.3. 

Таблиця1.3 

Ступінь вищої освіти бакалавр магістр 

денна заочна 

Форма навчання 

на основі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти 

на основі 

ОКР 

"Молодший 

спеціаліст" 

на основі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти 

на основі 

ОКР 

"Молодший 

спеціаліст" 

денна заочна 

на місця державного 

замовлення 
45 38 6 5 95 11 

за рахунок коштів 

фізичних, юридичних 

осіб 

140 113 31 435 68 198 

185 151 37 440 

336 477 
163 209 

813 372 

Кількість 

зарахованих 

студентів 

РАЗОМ: 

1185 

Динаміка зарахування за ступенем бакалавр за 2015 – 2019 роки 
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Динаміка зарахування за ступенем магістр за 2015 – 2019 роки 
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Зменшення набору студентів для здобуття освітнього ступеня магістр 

пояснюється введенням обов’язкового єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

для здобуття ступеня магістр для таких спеціальностей університету, як 051 

Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа, 292 Міжнародні економічні 

відносини. 

Складні економічні, демографічні умови, фактор відтоку випускників шкіл, 

технікумів, коледжів за межі країни, необхідність представлення сертифікату з 

іноземної мови,  обов’язкове представлення сертифікату ЗНО з української мови 

та літератури для випускників коледжів та технікумів для здобуття ступеня 

бакалавр – все це створило значний дефіцит вступників до закладів вищої освіти, і 

не могло не вплинути на результати вступної кампанії поточного року.  

В таких складних умовах колектив університету протягом року професійно 

та систематично здійснювали профорієнтаційну роботу, формував серед 

майбутніх вступників інформаційну складову та відповідальне ставлення до 

професійного самовизначення. 

Так в поточному році здійснено наступні заходи:  

- дні відкритих дверей;  

- рекламна кампанія в засобах масової інформації: у періодичних 

виданнях, на телебаченні, на інформаційних білбордах і сайтах міста та України; 



 14 

- участь у міжнародних, міжрегіональних та спеціалізованих виставах, 

присвячених актуальним питанням освіти; 

- проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, в яких приймають 

участь майбутні вступники.  

- та інші. Майже всі заходи, що проходили в стінах університету так чи 

інакше мали профорієнтаційну складову. 

Практикувалось проведення спільних профорієнтаційних заходів із 

Департаментом науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

районними відділами освіти райдержадміністрацій, центрами зайнятості. 

Проводились презентації спеціальностей та виставки професій майстер-класи, 

рекламні акції "Калейдоскоп професій", "Ярмарок вакансій".  

На сайті університету здійснювалась постійна реєстрації учнів 

загальноосвітніх шкіл до дистанційних шкіл університету: 

- Школи економіки; 

- Школи успішного фінансиста; 

- Школи маркетингу “Маркетошка”; 

- Школи підприємництва; 

- Школи сучасного обліку; 

- Школи мистецтва управління; 

- Школи міжнародного бізнесу. 

Питання щодо формування контингенту та проведення профорієнтаційної 

роботи заслухані на засіданнях Вчених рад факультетів, проаналізовано 

результати та виконання плану заходів профорієнтаційної роботи за І семестр та 

визначено пріоритетні завдання на ІІ семестр. Для більш ефективного формування 

контингенту 2020 року планується посилити заходи профорієнтаційної роботи, 

створити Консультативний Центр підтримки вступників ХДУХТ, в межах якого 

започаткувати роботу колцентру, який офіційно буде проводити ефективне 

інформування майбутніх вступників про діяльність університету, а також з 

відповідними компетентностями спілкуватися зі вступниками, які подали заяви до 

університету під час вступної кампанії.  



 15 

1.4. Випуск фахівців 

З метою встановлення фактичної відповідності рівня досягнутих 

випускниками компетентностей, результатів навчання вимогам освітнього 

стандарту та освітньої програми підготовки, після завершення навчання на 

відповідному рівні вищої освіти Екзаменаційними комісіями здійснювалась 

атестація здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр і магістр. 

У 2019 році в університеті Атестацію здобувачів вищої освіти за ступенями 

бакалавр і магістр здійснювали 41 Екзаменаційна комісія. 

Голови Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

призначені ректором Університету за поданням деканів факультетів (директора 

інституту) з числа провідних фахівців галузі, представників державних та 

недержавних підприємств, установ, представників інших закладів вищої освіти, 

які здійснюють підготовку відповідних спеціальностей. 

Членами Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

призначено осіб з числа деканів факультетів/директора інституту, їх заступників, 

завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, які мають 

науковий ступінь, визнаних фахівців із відповідних спеціальностей.  

Загальна кількість студентів, які у 2019 році здобули вищу освіту за 

ступенями бакалавр і магістр становить 1508 особи (у тому числі 5 випускників з 

минулих років), з яких 196 особи отримали дипломи "З ВІДЗНАКОЮ", що 

складає 13,00 % від загальної кількості випускників. 

за денною формою навчання – 579 осіб, з яких 100 осіб отримали дипломи 

"З ВІДЗНАКОЮ", що складає 17,3 % від загальної кількості випускників; 

за заочною формою навчання – 929 осіб, з яких 96 осіб отримали дипломи 

"З ВІДЗНАКОЮ", що складає 10,3 % від загальної кількості випускників. 

За ступенем освіти "БАКАЛАВР" підтвердили свої знання та отримали 

дипломи 960 осіб: 

за денною формою навчання – 311 осіб, з яких 29 осіб отримали дипломи "З 

ВІДЗНАКОЮ", що складає 9,3 % від загальної кількості випускників; 

за заочною формою навчання – 649 осіб, з яких 45 отримали дипломи "З 

ВІДЗНАКОЮ", що складає 6,93 % від загальної кількості випускників. 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "СПЕЦІАЛІСТ" підтвердила 

свої знання та отримала диплом 1 студентка денної форми навчання, що 

навчалася за державним замовленням. 
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За ступенем освіти "МАГІСТР" підтвердили свої знання та отримали 

дипломи 547 студентів: 

за денною формою навчання – 267 осіб, з яких 71 особа отримала диплом "З 

ВІДЗНАКОЮ", що складає 26,6 % від загальної кількості випускників; 

за заочною формою навчання – 280 осіб, з яких 51 особа отримала диплом 

"З ВІДЗНАКОЮ", що складає 18,2 % від загальної кількості випускників. 

Із виконаних та захищених дипломних робіт (проектів): 539 виконані на 

замовлення підприємств, 530 рекомендовані до впровадження, 227 впроваджені у 

виробництво, 215 впроваджені у навчальний процес. 
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Динаміка випуску студентів за 2016 – 2019 роки 
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1.5. Контингент студентів 

Контингент студентів станом на 01.12.2019 року складає 3346 осіб, в тому 

числі за денною формою навчання навчаються 1563 особи (з них за кошти 

державного бюджету – 567 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб − 996), з 

них зі скороченим терміном навчання – 317 осіб, (за кошти державного бюджету – 

91 особа, за кошти фізичних та юридичних осіб − 226); за заочною формою 

навчання 1783 особи (в тому числі за кошти державного бюджету 63 особи, за 

кошти фізичних та юридичних осіб 1720 осіб), з них зі скороченим терміном 

навчання – 1001 особа (за кошти державного бюджету – 17 осіб, за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 984). 

 

 



 19 

Динаміка контингенту студентів з останні п’ять навчальних років наведена 

у діаграмі. 

 

 

Контингент студентів університету за факультетами і формами навчання 

наведений в діаграмі. 

 

 

Контингент студентів за останні роки має тенденцію щодо скорочення, на 

що впливає несприятлива демографічна ситуація, яка склалася в Україні, анексія 
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АР Крим, проведення операції об’єднаних сил та зменшення потенційних 

абітурієнтів за рахунок осіб, які проживають на непідконтрольній Україні 

території (Донецька та Луганська області). 

1.6. Методичне та інформаційне забезпечення   

навчально-виховного процесу 

Освіта є важливим та необхідним явищем для всього суспільного життя, а 

також є його складовою. На сьогоднішній день це складний соціальний механізм, 

який відіграє значну роль у загальному прогресі. Вона суттєво впливає на всі 

процеси людської цивілізації, котрі відбуваються на даний момент чи 

відбуватимуться у майбутньому.  

Національна стратегія розвитку освіти спрямована на підвищення 

доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України 

відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, 

кожного громадянина; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання впродовж 

життя.  

Сучасна державна політика України у сфері вищої освіти має бути 

спрямована на конкурентний вихід української освіти на світовий ринок 

інтелектуальних освітніх послуг, інтеграцію наукової, інформаційної та освітньої 

сфер, реалізацію моделі безперервної освіти 

Цієї мети неможливо досягти без формування однієї з найважливіших 

компетентностей — інформаційної. Розвиток інформаційної компетентності 

особистості дозволяє розвити такі можливості продуктивного навчання, як 

використання різних джерел інформації; вміння користуватися новими 

інформаційними технологіями; аналіз та критичне ставлення до інформації; 

самостійне опрацювання інформації; залучення власного досвіду. 

Не менш важливим є також процес формування комунікативної 

компетентності, що передбачає опанування важливого у роботі та суспільному 

житті спілкування, оволодіння кількома мовами; полікультурної компетентності, 

що стосується розуміння несхожості людей, взаємоповаги до їхньої мови, релігії, 

культури тощо; компетентності саморозвитку та самоосвіти. 

Нова парадигма вищої освіти гуманістична за своєю суттю і передбачає, що 

її головною ланкою є окрема людина. Максимальне розкриття її індивідуальних 

здібностей, неповторних, унікальних особливостей інтелекту стають головною 
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метою всього освітнього процесу. За новою парадигмою головним завданням 

викладача є не тільки створення активного навчального середовища для 

студентів, але й формування потягу і творчого ставлення до навчання.  

Навчальна діяльність покликана не просто дати студентам суму знань, умінь 

і навичок, а формувати в них компетентність як загальну здатність, що 

ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки 

навчанню. 

Тому науково-методичне забезпечення навчального процесу в університеті 

покликане сформувати у студентів компетентності, що уможливлять виконання 

функціональних обов'язків найоптимальнішим способом на основі науково-

обґрунтованих рішень, що передбачає максимальну спрямованість на 

індивідуальну траєкторію навчання через врахування специфіки майбутньої 

професійної діяльності та професіоналізації. 

Методична робота є важливою складовою освітньо-виховного процесу і  

повинна бути спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки 

фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й 

методів навчання. Протягом звітного року в межах методичного та 

інформаційного забезпечення освітньо-виховного процесу викладачі університету 

працювали відповідно до планів методичної роботи. 

Організація навчально-методичного забезпечення здійснювалась на основі 

дотримання наступних принципів: цільового підходу до організації методичної 

роботи відповідно до програмних цілей закладу та напрямків його діяльності; 

системності та систематичності; науковості; оперативності та мобільності; 

професійної компетенції; прогнозування та випереджального характеру 

навчально-методичного забезпечення. 

Основними напрямами забезпечення освітнього процесу були:  

− навчально-методичний (вдосконалення методик викладання дисциплін, 

методичне забезпечення навчального процесу, впровадження науково-

методичних розробок, підвищення педагогічної майстерності професорсько-

викладацького складу); 

− науково-методичний (аналіз і узагальнення передового досвіду, 

прогнозування тенденцій розвитку навчання, удосконалення змісту дисциплін, 

розробка нових методик викладання й прогресивних технологій організації 

навчального процесу) та ін.;  
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− організаційно-методичний (управління навчально-методичною роботою). 

Організацію методичної роботи в поточному році було спрямовано на 

розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності й професійного зростання 

викладачів та співробітників. Питання з організації та виконання методичної 

роботи регулярно розглядалися на засіданнях і методичних семінарах кафедр. 

Основними завданнями методичної роботи НПП університету за звітний 

період були: 

− актуалізація навчально-методичних комплексів дисциплін відповідно до 

сучасних вимог рівня підготовки фахівців за освітніми рівнями; 

− запровадження електронного навчання у системі e-Front; 

− удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців; 

− впровадження сучасних технологій з організації самостійної роботи 

студентів; 

− аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичною 

літературою та інформаційними ресурсами; 

− формування поточних планів видання підручників, навчальних 

посібників, монографій та методичних вказівок; 

− забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики. 

Одним із найважливіших  напрямів методичної діяльності викладачів є 

науково-методична робота, у якій зосереджено основні наукові досягнення. 

Підготовка, написання, видання, а також редагування і рецензування монографій, 

навчальних посібників та підручників аргументує і підтверджує високий рівень 

науково-педагогічного персоналу університету і сприяє поліпшенню методичного 

забезпечення. 

За звітний період науково-педагогічними працівниками університету було 

підготовлено та видано:  

− 60 монографій (519, 24 д.а.), з них українською мовою − 37 од. (377,2 

д.а.); 

−  52 навчальних посібників (641,5 д.а.), з них українською мовою −              

49 од.(595,3 д.а.);  

− 2   підручника (38,7 д.а.) з них українською мовою −  2 од. ( 38,7 д.а.). 

Професорсько-викладацький персонал кафедр університету систематично 

оптимізує, поновлює, доопрацьовує та поповнює навчально-методичні матеріали, 

розробляє НМК нових дисциплін, здійснює удосконалення навчально-
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методичного забезпечення дисциплін з урахуванням розвитку наукових 

положень; підвищує рівень комп’ютеризації та інформатизації навчального 

процесу; активізує використання мультимедійного обладнання, як на лекційних, 

так і на семінарських та практичних заняттях; розробляє практичні завдання, 

завдання для самостійної та індивідуальної роботи, виконання яких базується на  

використанні телекомунікаційних технологій. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що викладачі кафедр за звітний 

період приділяли значну увагу різним напрямкам методичної роботи, яка була 

спрямована на безперервне вдосконалення змісту, форм і методів активного 

навчання, впровадження їх у освітній процес, покращення якості науково-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

За даним напрямком діяльності найбільш успішно працювали науково-

педагогічні працівники  економічного факультету і ННІХТБ, видано відповідно 

135 і 50 одиниць навчально-методичної літератури. На факультетах управління 

торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, обліково-фінансовому та 

менеджменту відповідно підготовлено та видано 51, 51, 40 одиниць вищеназваної 

літератури. 

Резервами з вдосконалення навчально-методичної роботи у 2019/2020 н. р., 

які сприятимуть підвищенню рівня навчання відповідно до сучасних 

європейських стандартів вищої освіти, є наступні: 

- формування інформаційних ресурсів за дисциплінами навчального плану 

для забезпечення електронного навчання; 

- експертиза НМКД на кафедрах та їх актуалізація у рамках підготовки до 

акредитації та актуалізація методичного забезпечення за висновками 

акредитаційної експертизи; 

- розробка методичного забезпечення нових навчальних дисциплін 

навчальних планів; 

- інтеграція з провідними фаховими закладами освіти України для 

розробки методичних матеріалів; 

- підвищення частки в науково-методичних матеріалах, монографій, 

навчальних посібників, підручників; 

- розробка інтерактивних курсів навчальних дисциплін, як форми 

контролю та самоконтролю знань студентів. 
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На всіх кафедрах університету, у відповідності до чинних вимог,  

забезпеченість навчально-методичною літературою дисциплін, що викладаються, 

складає майже 100 %. 

 Викладачі кафедр постійно поновлюють та підвищують якість НМКД 

цілеспрямовано і згідно плану та визначених термінів виконання. Кафедральні 

розробки відображають нормативний навчальний матеріал, мають досить високий 

науково-методичний рівень, що сприяє поліпшенню самостійної роботи 

студентів, формуванню теоретичних знань та практичних навичок, які спираються 

на базові знання, отримані студентами при вивченні фундаментальних та фахово-

спрямованих дисциплін. 

Підвищенню якості методичного забезпечення навчального процесу 

сприяли також методичні та науково-практичні семінари, конференції, де 

викладачі та роботодавці розглядали важливі проблеми модернізації, 

інтенсифікації та активізації навчального процесу, з питань покращення якості 

освіти, підготовки конкурентоспроможних фахівців. 

Наукова підтримка навчального процесу здійснюється шляхом 

використання наукових досягнень, досвіду провідних наукових шкіл для 

удосконалення освітніх і навчальних програм з метою виховання нового 

покоління фахівців-професіоналів світового рівня, що здатні приймати 

нестандартні рішення і сприяти розвитку науки і техніки,  вимагає від 

професорсько-викладацького персоналу університету розробки та пошуку 

постійних інноваційних технологій виробництва,  методів управління, 

інформованості стосовно досягненнями  науки і техніки в Україні та інших 

країнах, перспективами їх розвитку. Ці вимоги забезпечує підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників 

університету, що  є одним з напрямків постійного удосконалення методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу.  

Підвищенню професійно-наукового рівня НПП кожна кафедра приділяла 

належну увагу. У звітному періоді із загальної кількості професорсько-

викладацького персоналу підвищили кваліфікацію 124 викладача, що складає 

39,4% від загальної кількості. 

з них:  

− у ВНЗ –  97  осіб  (в т.ч. в університеті  – 62 (за програмою e-Front) ); 

− на підприємствах та в установах –  26 осіб, в тому числі:  



 25 

з відривом від основного місця роботи – 12 осіб,  

за кордоном –  25 осіб. 

Крім того, активну участь професорсько-викладацький персонал 

університету брав у наступних заходах:   

15 травня 2019 року Міжнародна науково-практична конференція 

"Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і 

торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність". 

31 травня 2019 року Перша Міжнародна науково-методична конференція 

"Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності". 

26 червня 2019 року Регіональна нарада-семінар Міністерства освіти та 

науки України. 

Результатом різних форм підвищення кваліфікації стало вивчення, 

узагальнення передового досвіду, впровадження інтерактивних технологій, інших 

активних форм навчання та наукових досягнень в навчальний процес 

університету, що забезпечує якість вищої освіти у відповідності до європейських 

стандартів. 

Всі викладачі університету постійно підвищують свої знання шляхом 

вивчення досвіду викладання дисциплін, працюючи в секціях, науково-

методичних комісіях, приймаючи участь у роботі науково-практичних, 

методичних та методологічних семінарів, конференцій, професійно-орієнтованих 

виставках, конкурсах, написанні наукової та навчально-методичної літератури. 

Стажуванню в зарубіжних закладах та університетах. 

 Методичному забезпеченню навчального процесу сприяли також методичні 

та наукові семінари, конференції, де викладачі обмінювалися досвідом з важливих 

проблем модернізації, інтенсифікації та активізації навчального процесу, з питань 

покращення якості освіти, підготовки конкурентоспроможних фахівців.  

Так,  31 травня 2019 року в університеті проведено Першу Міжнародну 

науково-методичну конференцію "Модернізація вищої освіти та забезпечення 

якості освітньої діяльності". Конференція  проведена згідно з планом проведення 

міжнародних і всеукраїнських конференцій  та  семінарів з проблем вищої освіти і 

науки . 

В конференції взяли участь 257 осіб професорсько-викладацького 

персоналу, аспірантів та студентів-магістрів нашого університету, 40 

представників  з 37 закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.  
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В оргкомітет конференції надійшло 205 тез  доповідей, з яких до першої 

секції – 58,  до другої – 33, до третьої –  114. Під час роботи пленарного засідання 

конференції заслухано 6 доповідей.  

Доповіді цікаві, змістовні, супроводжувались яскравими презентаціями, 

розкривали сучасні підходи щодо організації та проведення освітнього процесу, 

мали високий науковий та методичний рівень. 

Відповідно до тематики конференції, доповідачі та автори доповідей  

акцентували увагу  на  гармонізації національних стандартів освітньої діяльності 

та якості вищої освіти з європейськими стандартами якості. Обговорювались 

процедури і заходи щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності, а також модернізація освітніх програм: кадровий потенціал, 

інформаційні ресурси, система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти та результативності роботи професорсько-викладацького персоналу, 

академічна доброчесність. 

В роботі секції № 1 "Формування та функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти" прийняли участь 38 

осіб. Заслухано і обговорено 9 доповідей учасників, інші представлено у 

стендовому вигляді. 

У засіданні секції № 2 "Модернізація освітніх програм у відповідності до 

вимог сучасної парадигми вищої світи" взяли участь 15 осіб. У ході роботи 

виступили 5 доповідачів, інші доповіді надані як стендові. 

44 учасника працювали в секції № 3 "Інновації в організації самостійної 

роботи студентів". Згідно з програмою було заслухано 13 доповідей. 

По  завершенні роботи конференції  підведені підсумки роботи секцій і 

конференції в цілому, прийнято резолюцію конференції.   

Загалом щодо роботи секцій зроблено наступні висновки. 

1. Відзначено високу професійну компетентність і креативність методичних 

підходів доповідачів, активність всіх учасників конференції. 

2. Схвалено основні положення досвіду та досягнень учасників конференції 

у навчально-методичній роботі, відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукову, 

методичну та практичну значимість. 

3. За підсумками роботи  секцій визнано кращими доповіді доповідачів: доц. 

Бєляєвої І.М., канд. філос. наук, проф. Варипаєва О.М., канд. філос. наук, доц. 

Харківського  національного медичного університету Гончаренка Л.О., д-ра техн. 

наук, проф. Гринченко О.О., д-ра екон. наук, проф. Гросул В.А., канд. техн. наук, 
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ст. викл. Гузенка В.В., канд. екон. наук, доц. Зубкова С.О., д-ра техн. наук, проф. 

Павлюк Р.Ю., канд. техн. наук, проф. Селютіної Г.А., канд. пед. наук, доц. 

Спіцина В.В., д-ра екон. наук, проф. Тарасової Т.О., д-ра екон. наук, проф. Чорної 

М.В., канд. екон. наук, доц. Шинкар С.М. 

4. Формат міжнародних  науково-методичних конференцій є дієвим 

інструментом щодо обміну досвідом з питань підготовки фахівців нової генерації 

з огляду на вимоги стандартів вищої освіти, на потреби ринку праці та 

компетентнісної та ціннісно-компетентнісної парадигми вищої освіти. 

5. На конференції продемонстровано високий загальний рівень науково-

методичних досліджень, широкі міжвузівські зв’язки, посилення процесу 

інтеграції освіти і науки в міжнародний науково-освітянський простір.  

Обговорення доповідей та узагальнення висновків надало можливість 

оцінити рівень науково-методичної роботи ЗВО − учасників  конференції та 

сформулювати наступні рекомендації: 

- подовжити широке використання інноваційних методів та інтерактивних 

технологій у навчальний процес та під час контролю якості підготовки здобувачів 

вищої освіти; 

- посилювати підвищення мотивації студентів до навчання та його якості; 

- розробити систему залучення роботодавців до формування освітніх 

програм, навчального процесу, організації та проведення практики; 

- організувати в межах реалізації "Програми підтримки розвитку 

підприємництва у м. Харкові до 2022 року" дискусійну платформу з проблем 

дуальної освіти під час проведення круглих столів з підприємницькими 

структурами; 

- організувати зворотний зв'язок з потенційними роботодавцями під час 

дистанційного консультування підприємців м. Харкова на порталі 

підприємництва і споживчого ринку Харківської міської ради; 

- впроваджувати сучасні підходи до формування освітніх програм шляхом 

їх фокусування на науково-методичних досягненнях, які мають стати основою 

компетентності та лідерських позицій випускника; 

- здійснювати опис програм та їх модулів відповідно до загальних та 

професійних компетентностей, програмних результатів навчання, розподілу 

кредитів, методичних підходів до навчання й оцінювання; 



 28 

- проводити моніторинг освітньо-професійних програм та їх компонентів з 

метою оновлення їх змісту в аспекті інноваційних та науково-методичних 

підходів; 

- посилювати інтеграцію освіти, науки та виробництва, більш активно 

залучати до участі у науково-методичній конференції ХДУХТ представників 

ділових кіл Харкова, інших міст України, зарубіжних компаній; 

- підвищити  рівень та якість інформативності стосовно проведення  

міжнародних науково-методичних і науково-практичних конференцій та інших 

заходів в  університеті (ХДУХТ) серед вітчизняних та зарубіжних ЗВО,  

представників ділових кіл Харкова, інших міст України та зарубіжних наукових 

установ і компаній з метою посилення інтеграції освіти, науки та виробництва.  

Активну участь приймає професорсько-викладацький персонал 

університету у щорічному конкурсі "Вища школа Харківщини − кращі імена". У 

звітному 2019  році в конкурсі у номінації "Кращий науковець" переможцем стала 

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування Крутова А.С., 

а в номінації "Викладач професійних дисциплін" – к.т.н., доцент Колеснікова М.Б. 

1.7. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 

Наукова бібліотека ХДУХТ – це сучасний навчальний науковий і 

культурний інформаційний центр, який бере активну участь у підвищенні якості 

освітнього і науково-дослідницького процесів в університеті, працює за новітніми 

технологіями з метою розширення та надання доступу до власних інформаційно-

інтелектуальних ресурсів та ресурсів мережі Інтернет.  

Основним пріоритетом інноваційного розвитку наукової бібліотеки ХДУХТ 

є вільний доступ до інформаційних ресурсів. Створені електронні колекції є 

невід’ємною частиною інформаційних ресурсів нашої бібліотеки, це – бази даних, 

як повнотекстові, так і довідкові (електронний каталог, інформаційно-освітній 

портал, інституціональний репозитарій тощо). 

Одним із дієвих інструментів забезпечення відкритого доступу до 

повнотекстових електронних версій наукових та навчальних документів є 

організація та функціонування інституціонального репозитарію наукових та 

навчальних творів учених університету – (iRHDUHT). Репозитарій працює на 

основі програмного забезпечення Dspace, функції якого постійно 

вдосконалюються. Ведеться робота над вдосконаленням структури репозитарію, 

яка складається з 15 розділів, 27 підрозділів та 133 колекцій, здійснюється процес 
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наповнення цього ресурсу, на цей час у репозитарії розміщено понад 4331 

електронних документів, у 2019 р. ресурсами репозитарію скористалися 2532 

сторонніх університету віртуальних користувачів. Репозитарій Харківського 

державного університету харчування та торгівлі має International Standard Serial 

Number (скорочено – ISSN) – Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 

2522-1701. Розпочато роботу над створенням нового розділу репозитарію 

"Магістерські та бакалаврські роботи" та розміщенням в ньому робіт здобувачів 

вищої освіти. 

З метою сприяння розвитку руху академічної доброчесності в Україні 

ведеться співпраця університету з компанією Strike Plagiarism. Відповідає за цю 

роботу наукова бібліотека університету. ХДУХТ надано доступ до антиплагіатної 

програми з можливістю роботи в ній адміністратора та операторів системи. На 

кінець звітного 2019 р. співробітниками бібліотеки на предмет плагіату 

перевірено у цій системі понад 450 документів (дисертацій, наукових статей, 

конкурсних робіт). У зв’язку із необхідністю здійснення в університеті перевірки 

на предмет плагіату кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти розроблено 

Положення "Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових і навчально-методичних працях наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти Харківського 

державного університету харчування та торгівлі", "Порядок проведення перевірки 

наукових праць, навчальних видань та дипломних робіт (проектів) працівників та 

здобувачів вищої освіти Харківського державного університету харчування та 

торгівлі на наявність запозичень з інших документів", методичні рекомендації 

"Академічна доброчесність та запобігання академічному плагіату у закладах 

вищої освіти"; розпочато перевірку дипломних магістерських робіт. 

Направляючи свою діяльність на оперативне та якісне надання інформації, 

наукова бібліотека ХДУХТ реалізує нові можливості інформаційного 

обслуговування користувачів на основі АІБС "УФД/Бібліотека" з WEB-доступом.  

Сьогодні електронний каталог наукової бібліотеки, який є одним із 

основних інформаційних ресурсів, доступний через мережу Інтернет, у ньому 

представлено понад 123610 бібліографічних та аналітичних записів документів, у 

тому числі електронних з можливістю доступу до повнотекстових версій. 

Постійна увага приділяється вдосконаленню лінгвістичного забезпечення – таким 

допоміжним базам даних (БД) як: "Харчування ХДУХТ", "Загальний словник 

ХДУХТ", "Тезаурус – ХДУХТ" тощо. У зв’язку з переведенням фонду бібліотеки 
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на класифікаційну систему УДК здійснена робота стосовно формування нової 

допоміжної БД – "УДК ХДУХТ". Загальна кількість створених БД – 2; кількість 

допоміжних баз даних до ЕК становить 13. Розпочато створення нової допоміжної 

бази даних "Магістерські та бакалаврські роботи", де планується розміщувати 

інформацію про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти. 

Ведеться робота щодо удосконалення WEB-сторінки наукової бібліотеки, 

яка постійно оновлюється та наповнюється інформацією і через яку надається 

доступ до інформаційних ресурсів наукової бібліотеки. За звітний період створено 

нову рубрику "Перевірка на плагіат" у розділі "Сторінка користувача" та рубрику 

"Послуги наукової бібліотеки" у розділі "Про бібліотеку", доповнено інформацією 

розділ "Наукометрія". 

У звітному році наукова бібліотека опікувалась питанням підключення 

університету до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Згідно з 

Наказом №1213 Міністерства Освіти і науки України "Про надання доступу 

закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних" ХДУХТ 

надано безплатний доступ до електронних баз даних Scopus та Web of Science. 

З метою сприяння підвищення наукометричних показників університету та 

науковців університету працівники наукової бібліотеки у звітному році брали 

безпосередню участь у організації та проведенні науково-практичних семінарів з 

бібліо- та наукометрії в університеті (у першому півріччі 2019 р. проведено серію 

науково-практичних семінарів для кафедр університету та індивідуальних занять з 

питань реєстрації та роботи в наукометричних базах даних Web of Science та 

Scopus), 1 березня 2019 року був проведений науково-методичний семінар 

"Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та 

навчання" за участі Ірини Тихонкової, представниці компанії Clarivate Analytics – 

розробників платформи Web of Science. Протягом 2019 року працівники 

бібліотеки сприяли реєстрації науковців вишу в наукометричних базах даних Web 

of Science та Scopus, надавали консультаційну допомогу; продовжували заносити 

до наукометричної бази Index Copernicus на українській та англійській мовах 

метадані про статті із збірників наукових праць "Прогресивна техніка та 

технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі" та 

"Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг". На 

сьогодні у цьому ресурсі представлено понад 693 метаданих. 
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Наукову бібліотеку зареєстровано в соціальних мережах Facebook, You 

Tube, що сприяє рекламі як бібліотеки, так і університету та залученню нових 

користувачів. Нині бібліотека працює над створенням власної сторінки у ресурсі 

Вікіпедія. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі є науково-

дослідним центром, на базі якого проводяться міжнародні наукові та науково-

практичні конференції, бібліотека в таких заходах бере безпосередню участь 

шляхом інформаційного забезпечення, організації книжкових виставок та 

бібліографічних оглядів літератури, написання тез доповідей, серед них, зокрема 

участь у Міжнародній науково-методичній конференції до 50-річчя кафедри 

устаткування харчової і готельної індустрії  ім. М.І. Беляєва "Інженерна освіта у 

сфері харчової і готельної індустрії: виклик сьогодення" 23-24 травня 2019 року.; 

Міжнародній науково-методичній конференції "Модернізація вищої освіти та 

забезпечення якості освітньої діяльності" 31.05.2019 року.; Міжнародній науково-

практичній конференції "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової та 

готельної індустрії в умовах сучасності" 4-6.09.2019 року. Наукова бібліотека 

ХДУХТ є постійною базою проведення наукових семінарів та конференцій.  

У межах науково-бібліографічної діяльності, з метою збереження, реклами 

та поширення інформації про наукову спадщину університету науковою 

бібліотекою ведеться робота з укладання тематичних (відповідно до спеціалізації 

університету) та біобібліографічних покажчиків ("Провідні вчені ХДУХТ", мета 

яких – розкрити результати наукової та викладацької діяльності науково-

педагогічних працівників університету). У 2019 році бібліотека брала участь у 

підготовці та опублікуванні ювілейного видання книги "Харківський державний 

університет харчування та торгівлі. Кафедра устаткування харчової і готельної 

індустрії ім. М.І. Беляєва. 50 років на передових рубежах освіти" (визначено 

структуру видання, здійснено підбір матеріалів до кожного розділу, підготовлено 

списки літератури кафедри, здійснено редагування видання тощо). 

Інформування користувачів бібліотеки щодо нових надходжень до 

бібліотечного фонду та галузевої літератури дозволяють найповніше розкрити 

багатство фонду бібліотеки і сприяють найефективнішому його використанню. У 

напрямі поточного інформування користувачів проведено "Тиждень інформації" 

та "Дні кафедр". 

У 2019 році наукова бібліотека ХДУХТ продовжувала комплектувати свої 

фонди за напрямами розвитку наукового, навчального та виховного процесів 
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університету на основі використання традиційних та новітніх інформаційних 

технологій поповнення бібліотечного фонду. У 2019 році було передплачено 25 

періодичних видань, здійснено передплату на перше та друге півріччя 2019 року. 

на суму 52 528,07 грн. У звітному 2019 році кошти на поповнення бібліотечного 

фонду від казначейства не виділялися. Фонд бібліотеки поповнювався за рахунок 

надходжень з видавництва університету, спонсорської допомоги, за 

книгообміном, прийнятих на заміну втрачених – всього надійшло 266 прим. 

документів, на суму  23 753, 79 грн.  

Фонд бібліотеки у звітному навчальному році становить понад 300000 

примірників. З метою вдосконалення процесів оновлення фонду бібліотеки 

здійснено моніторинг наявних у бібліотеці документів і вилучено понад 4,5 тис. 

застарілих за змістом та зношених видань. Ведеться робота щодо штрихового 

кодування фондів у бібліотеці з метою подальшої автоматизації процесів 

книговидачі та обслуговування користувачів.  

Однією з важливих складових роботи бібліотеки в цілому є напрям 

обслуговування користувачів, надання традиційних та електронних послуг, що 

мають забезпечувати максимальну оперативність, якість та доступність 

інформації. У поточному році кількість користувачів за єдиним обліком склала 

5139 (у т.ч. віртуальних користувачів 2532), обслуговано всіма підрозділами 

бібліотеки близько 9000 користувачів, книговидача становить близько 560000. 

Наукова бібліотека ХДУХТ активно впроваджує нові форми 

обслуговування, є учасником корпоративного проекту "Єдина картка читача 

бібліотек ВНЗ Харкова", метою якого є доступ студентів, аспірантів, викладачів 

та науковців вищих навчальних закладів Харкова до фондів та електронних 

ресурсів бібліотек для використання їх у навчанні та науково-дослідній роботі. 

Кожен читач може користуватися бібліотеками ЗВО, які підписали Декларацію 

приєднання до проекту. Це сприяє підвищенню наукометричних показників 

науковців. 

Наукова бібліотека також бере участь у корпоративному проекті, 

започаткованому ХДНБ ім. В.Г. Короленка "Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини". У цьому ресурсі розміщено статтю "Наукова бібліотека 

Харківського державного університету харчування та торгівлі". 

Традиційною місією бібліотеки є – нести духовну культуру через 

різноманітні джерела інформації. У 2019 році бібліотека прагнула створити у 

ХДУХТ цілісну систему змісту, форм та методів виховання, формування базової 
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культури особистості. Для цього у звітному році у напрямі культурно-

просвітницької роботи зі студентами проведено та взято участь у таких заходах: 

Вечір-реквієм "У їхніх серцях жила Україна" /пам’яті Героїв Небесної Сотні/, 

Лекції-бесіди "Моє майбутнє – це майбутнє України", "Сила душі, чи душа сили", 

"Любов – безцінний Божий дар"; Загальноуніверситетське свято "Масляна"; 

Пізнавально-Розважальна Гра "Закохана інтрига", Міжнародний флешмоб 

"Великий Шевченко" (до дня народження Т.Г. Шевченка), Презентація книги у 

формі відкритого мікрофону "Олег Сенцов "Купите книгу – она смешная"; Акція 

"Диктант національної єдності"; Літературний вечір "Наш великий сміхотворець" 

(до 130-річчя Остапа Вишні, українського письменника ); Інсталяція "Інфо-

Woman" (участь у заході "Ніч науки"), Книжкові виставки  "Смак і користь – наша 

повість" та "Знайди свій роман" (участь у Дні відкритих дверей університету), 

Виставка картин-вишиванок бухгалтера Юрко Наталії Степанівни із циклу 

"Таланти ХДУХТ" та ін., а також різноманітні книжкові виставки.  

Популярності набувають інтерактивні форми культурно-просвітницької 

діяльності, розміщені на веб-сторінці бібліотеки, а саме: віртуальні виставки – 

"Небесна Сотня /Пам'яті героїв Небесної Сотні/", "Слушай песню ветра" (к 70-

летию Харуки Мураками, японского писателя), "Тетянин день" (Віртуальна 

виставка – імена), "12 мая – день Мамы", "Персональна виставка картин-

вишиванок працівника  бухгалтерії Юрко Наталії Степанівни", "Інтелектуальні 

подарунки" (до Всеукраїнського дня бібліотек від Кафедри устаткування харчової 

і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва) тощо. У звітному році наукова бібліотека 

працювала над створенням та виданням випусків віртуального інформаційного 

бюлетеню "Думка наша" (всього 6 випусків). 

Зростає ефективність роботи бібліотеки шляхом удосконалення низки 

процесів її роботи та застосування новітніх інформаційних технологій, на основі 

науково обґрунтованих рекомендацій, викладених у наукових статтях, наукових 

працях адміністрації та провідних спеціалістів бібліотеки. 

Адміністрація бібліотеки за сприяння керівництва університету піклується 

щодо підвищення кваліфікації кадрів через навчання на спеціальних курсах, 

семінарах. Бібліотека ХДУХТ робить все можливе для досягнення основної мети 

– "Сучасному користувачу – сучасну бібліотеку". 
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1.8. Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій 

Інноваційні процеси, які відбуваються сьогодні в системі освіти, тісно 

пов'язані з розвитком новітніх інформаційних технологій. Рівень інформатизації 

університету впливає на весь освітній процес і безпосередньо на показники якості 

освіти.  

Студенти протягом всього періоду навчання знаходяться в інформаційно-

освітньому середовищі, яке надає можливість отримати необхідні знання 

Таке середовище передусім має відповідати потребам інформаційного 

суспільства, сучасному стану розвитку науки і техніки, світовим освітнім 

стандартам і сприяти формуванню інформаційно-комунікаційних 

компетентностей всіх учасників освітнього процесу.  

У звітному періоді було продовжено розбудову комп'ютеризованого 

інформаційно-освітнього середовища університету та розвиток його 

інформаційно-технічної інфраструктури.  

Суттєвим результатом, який дозволив підвищити показники освітньої 

діяльності, стало вдосконалення системо-технічного забезпечення, а саме: 

- переоснащено центр обробки даних університету, що дозволило 

підвищити фізичну безпеку, безперебійну роботу серверів та обладнання мережі; 

- здійснено модернізацію серверів локальної мережі ХДУХТ, що 

покращило доступ кафедр до електронних ресурсів та підвищило рівень ІТ-

сервісів; 

- введено в дію сервер для організації електронного навчання; 

- на сервері встановлено та адаптовано до потреб університету систему 

електронного навчання eFront – здійснено переклад інтерфейсу та модулів 

системи на українську мову; розроблено логотип та створено веб-сайт 

навчального середовища; розроблено структуру веб-середовища та 

інформаційного наповнення дисциплін. 

Таким чином створено всі необхідні умови для запровадження в освітній 

процес електронного навчання і наразі колектив науково-педагогічних 

працівників університету активно працює над створенням електронних ресурсів 

навчальних дисциплін. Висока результативність цього процесу була отримана 

завдяки організації безперервного навчання науково-педагогічних працівників 

університету технологіям роботи в системі eFront та методам створення 

електронних ресурсів. Навчання проводилось на базі центру підвищення 
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кваліфікації за авторською освітньою програмою "Інформаційно-комунікаційні 

методи менеджменту в освіті", яка була розроблена викладацьким колективом 

центру. 

Наразі навчання 214 викладачів підвищили свою кваліфікацію і сформували 

електронне навчально-методичне забезпечення для 206 навчальних дисциплін.  

Ефективним важелем профорієнтаційної роботи залишається підготовка 

учнів 11-х класів до вступу в університет у 8 дистанційних школах на базі 

системи eFront викладачами випускових кафедр.  

Невід'ємною складовою навчального процесу є проведення у комп'ютерних 

класах та мультимедійних аудиторіях он-лайн занять, круглих столів та вебінарів, 

наукових презентацій та захистів дипломних робіт (проектів), студентських 

олімпіад, семінарів, конференцій професорсько-викладацького колективу і 

здобувачів вищої освіти.  

Традиційно, у квітні 2019 року з використанням комп'ютерних технологій 

було проведено IІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 

181 "Харчові технології." Олімпіада проводилась за ступенем вищої освіти 

бакалавр (всі діючі спеціалізації в межах спеціальності 181 "Харчові технології" 

та за ступенем вищої освіти магістр, всі діючі освітні програми ("Технології 

харчування", "Технології в ресторанному бізнесі", "Харчові технології в 

ресторанній індустрії" або споріднені). 

Було зареєстровано 79 студентів, у тому числі: за ступенем вищої освіти 

бакалавр – 58, за ступенем вищої освіти магістр – 21, з 25 закладів вищої освіти. 

У локальній комп’ютерній мережі на сьогодні функціонують 14 

комп'ютерних класів та 17 мультимедійних аудиторій, технічне оснащення і 

програмне забезпечення яких регулярно модернізується та оновлюється на вимогу 

сучасності. 

Розширено корпоративну електронну пошту у домені hduht.edu.ua, у якій 

створено понад 350 поштових скриньок для забезпечення роботи підрозділів та 

особистих для персоналу університету. Забезпечено роботу 56 Wi-Fi зон, з них 5 – 

вільного доступу. 

Пріоритетним завданням на найближчу перспективу є всебічне 

запровадження у навчальний процес і, в першу чергу, у самостійну роботу 

студентів електронного навчання, контролю та самоконтролю знань студентів.  
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1.9. Завдання на 2019-2020 н. р. 

1. Здійснити імплементацію Стандартів вищої освіти за спеціальностями 

та рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр), затвердженими МОН України, в 

освітньо-професійні програми спеціальностей університету. 

2. Привести навчальні плани у відповідність до вимог компетентнісної 

та ціннісно-компетентнісної системи підготовки фахівців і кваліфікацій, що 

присвоюються випускникам та зазначаються в дипломах. 

3. Забезпечити систематичний контроль виконання рішень Вченої ради 

університету стосовно організації навчального процесу, запровадження 

інноваційних технологій навчання, атестації випускників та інші. 

4. Активізувати роботу кафедр щодо створення викладачами 

електронних портфоліо для організації взаємодії зі студентами (презентації, 

опорні конспекти лекцій, навчальні фільми, тести, статті, доповіді на конференції 

і т.ін.) при підтримці репозитарію наукової бібліотеки ХДУХТ. 

5. Подовжити роботу зі створення науково-навчально-виробничих 

кластерів на факультетах: менеджменту; управління торговельно-

підприємницькою та митною діяльністю; економічному. 

6. ННІХТБ, обліково-фінансовому факультету спільно з представниками 

відповідних створених кластерів підвищити ефективність їх функціонування 

щодо забезпечення елементів дуальної системи освіти до отримання нормативних 

матеріалів МОН України з питаннь реалізації дуальної системи та посилення 

зв'язків з практикою. 

7. Враховуючи запити роботодавців на фахівців нової генерації, лідерів, 

які не тільки вміють генерувати креативні ідеї, втілювати їх в діяльність 

колективу, прогнозувати стратегічні напрями розвитку, але й здатні працювати в 

колективі, в навчальному процесі та методичному забезпеченні використовувати 

систему тимбілдингу – вміння працювати в команді. 

8. З урахуванням компетенцій, результатів навчання, передбачених 

стандартами вищої освіти за спеціальностями, та кваліфікацій, що отримують 

випускники за конкретним фахом згідно вимог нових стандартів вищої освіти за 

спеціальностями, затверджених МОН України, випусковим кафедрам 

актуалізувати тематики кваліфікаційних робіт з атестації бакалаврів та магістрів і 

запитів роботодавців. 

9. Директору ННІХТБ, деканам факультетів, завідуючим кафедрами, 

директору наукової бібліотеки провести широку роз'яснювальну роботу серед 
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викладачів і студентів стосовно академічної доброчесності та методичних 

матеріалів щодо вимог з перевірки кваліфікаційних робіт магістрів на плагіат. 

10. Забезпечити запровадження в навчальний процес ХДУХТ 

електронних освітніх ресурсів, сформованих в інформаційно-освітньому 

середовищі університету, базуючись на результатах проведеної роботи серед 

викладачів всіх кафедр за освітньою програмою "Інформаційно-комунікаційні 

методи менеджменту в освіті". 

11. Розробити та запровадити в навчальний процес студентів ІІ рівня 

підготовки – магістрів спеціальні курси з фандрайзингу, що передбачає вміння 

пошуку коштів на соціально значимі проекти (гранти, національні, міжнародні і 

дослідницькі програми, проектні розробки і т.д.). 

12. Схвалити та поширити досвід кафедри Економіки та управління з 

розробки авторських курсів та навчального посібника "Ведення бізнесу в Україні, 

Вірменії, Білорусі, Грузії та Молдові", який розроблено за результатами реалізації 

проекту за європейською програмою Еразмус+ "Вищі навчальні заклади для 

молодіжного підприємництва". Широке запровадження в навчальний процес 

основних його положень сприятиме отриманню студентами підприємницьких 

здібностей та розумінню європейських інтеграційних процесів. 
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З НАЙВАЖЛИВІШИХ 

ПРОБЛЕМ,  У ТОМУ ЧИСЛІ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ 

 

Науково-дослідна робота проводилась у відповідності до визначених в 

університеті пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень. 

Основними формами науково-дослідної роботи є: робота з держбюджетної та 

госпдоговірної тематики; винахідницька та раціоналізаторська діяльність; 

рекламування наукових розробок; упровадження результатів наукових досліджень 

у виробництво та освітній процес; видавнича діяльність; участь у наукових 

конференціях, семінарах, виставках; організація науково-дослідної роботи 

студентів; робота з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 

Науково-педагогічні кадри. 

У виконанні НДР брали участь всі 100% науково-педагогічних кадрів. 

Загальна чисельність науково-педагогічного персоналу в 2019 р. склала 274 

особи, з них докторів наук, професорів – 42 особи, що складає 15,3% від загальної 

чисельності виконавців НДР, та 180 осіб – кандидати наук (65,7%). Серед 

виконавців НДР – 4 Заслужених діяча науки і техніки України, 5 Заслужених 

працівника освіти України, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і 

техніки. 

Чисельність працівників науково-дослідного сектору, які брали участь у 

виконанні НДР, складає 128 осіб, серед них: штатних співробітників – 10 осіб (з 

них кандидатів наук – 2 особи); сумісників – 86 осіб (з них докторів наук – 18 

осіб, кандидатів наук – 52 особи); працюючих за договорами цивільно-правового 

характеру – 14 осіб (з них кандидатів наук – 10 осіб); студентів – 18 осіб. 

Основними структурними підрозділами, що займаються організацією 

наукових досліджень, є 25 кафедр (4-х факультетів і навчально-наукового 

інституту харчових технологій та бізнесу), відділ організаційно-інформаційної 

роботи та науково-дослідний сектор, до складу якого входять 13 науково-

дослідних лабораторій, 5 наукових центрів, 3 науково-освітньо-виробничих  

кластера. 

Результативність наукових шкіл. 

Протягом року в університеті ефективно функціонували 20 наукових шкіл. 

Наукові дослідження спрямовані на: створення прогресивних технологій харчової 
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продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження 

асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та 

управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; 

дослідження інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів. Основним 

результатом діяльності наукових шкіл є численні розробки в області нових 

технологій, техніки, методів, теорій тощо, публікації, захищені кандидатські і 

докторські дисертації та ін. Найбільш вагомі досягнення за 2019 рік отримані 

науковими школами під керівництвом таких вчених: 

1. Д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки Павлюк Р.Ю. 

Результати: монографій – 1; навчальних посібників – 1; статей – 10 (з них – 2 

статті у виданні, що входить міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 1 – у 

виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science,  

4 статті в міжнародних виданнях, 53 тези доповідей. Захищено дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Д.т.н., проф. Павлюк Р.Ю. була членом редакційної колегії журналу 

"Східно-Європейський журнал передових технологій", що входить до 

наукометричної бази даних Scopus за напрямом "Технології та обладнання 

харчових виробництв". 

Отримано: 3 золоті медалі і 3 сертифікати Міжнародного кулінарного 

фестивалю ресторанних технологій "BestCookFest - Podillia 2019" - за 

результатами участі в "art-class" "Нанотехнології оздоровчих продуктів 

майбутнього"; 2 золоті медалі ХІV Міжнародного кулінарного фестивалю "BISER 

MORE" у співдружності з асоціацією шеф-кухарів Середземноморського та 

Європейського регіонів - за внесок у розвиток здорового харчування і створення 

нового покоління харчових продуктів для зміцнення здоров'я населення Європи та 

Азії; 1 золоту медаль Міжнародного кулінарного чемпіонату у співдружності з 

всесвітньою професійною асоціацією шеф-кухарів (м. Болу, Туреччина,  

15-17 березня 2019 р.). 

2. Д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки Черевко О.І.  

Результати: монографій – 2; навчальних посібників – 1; статей – 59 (з них – 

5 статей у виданнях, що входить до міжнародної наукометричної бази даних 

Scopus та Web of Science, 15 статей в інших наукометричних виданнях, та 6 статей 



 

 

40 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор); тез доповідей – 53; охоронних 

документів – 32; профілів NTTN – 2; підготовка наукових проектів – 4, 

впроваджень у виробництво – 2. 

За проведену плідну роботу та наукові досягнення представник цієї школи 

отримав Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України", а її керівник 

– Почесний громадянин м. Харкова. 

3. Д.т.н., професор Дубініна А.А.  

Результати: 4 навчальних посібника, 12 статей (з них – 2 статті у виданні, 

що входить до міжнародної наукометричної бази даних Scopus,  

4 – інших міжнародних наукометричних базах); тез доповідей – 11 (з них 4 у – 

інших міжнародних наукометричних базах); 2 патенти на корисну модель; 

впроваджено розробок у виробництво – 2, профілів NTTN – 2. Виконуються  

2 докторські та 4 кандидатських дисертаційних роботи. 

Підготували та надали 2 заявки до участі у конкурсі грантів мобільності для 

сектору освіти House of Europe ("Дім Європи") – нова програма, що фінансується 

Європейським Союзом. 

4. Д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

Дейниченко Г.В.  

Результати: навчальних посібників – 1; монографій – 3; статей – 27 (з них 

1, що входить до наукометричної бази даних Web of Science); тез доповідей – 55; 

охоронних документів – 4; профілей NTTN – 1; 2 ліцензійні угоди, захищена  

1 докторська дисертація. 

5. Д.т.н., професор Самохвалова О.В. 

Результати: монографій – 3; навчальних посібників – 1; статей – 12  

(з них 6 – у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, Web of 

Science); тез доповідей – 34; охоронних документів – 4; профілей NTTN – 1; 

захист дисертаційних робіт – 2; підготовка наукових проектів – 2; ліцензійних 

угод – 2; нормативних документів на нову продукцію – 2. 

6. Д.е.н., професор Крутова А.С. 

Результати: монографій - 6; навчальних посібників – 1; статей - 39 (з них 9, 

що входить до наукометричної бази даних Scopus, 3 – Web of Science); тез 

доповідей – 149; профілей NTTN – 1; авторських свідоцтв – 5 од.; впроваджено 

розробок у виробництво – 5; захищено 1 докторська дисертація, 3 кандидатські 

дисертації. Під керівництвом професора Крутової А.С. функціонував навчально-
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науково-виробничий кластер, в рамках якого проведено 2 конференції та 2 круглі 

столи. 

7. Д.е.н., професор Чорна М.В. 

Результати: монографій – 3; підручники – 1; навчальних посібників – 1; 

статей – 17 (з них 6, що входить до наукометричної бази даних Scopus, 2 – Web of 

Science); тез доповідей – 26; авторських свідоцтв – 9; профілів NTTN – 2; захист 

двох докторських дисертацій та однією кандидатської дисертації;  

участь у проекті "Громадська синергія: посилення участі громадськості в 

євроінтеграційних реформах за допомогою Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна – ЄС та Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства", який реалізується 

Європейським Союзом і Міжнародним фондом "Відродження" (МФВ) та 

Європейською програмною ініціативою МФВ; дистанційне консультування в 

рамках "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харків на 2018-2022 

роки". 

8. Д.е.н., професор Гросул В.А. 

Результати: монографій – 1; навчальних посібників – 1; статей – 12;  

тез доповідей – 11; авторських свідоцтв – 3 од.; профілів NTTN – 4; підготовка 

міжнародних наукових проектів – 1; впроваджено розробок у виробництво – 6 од.; 

координатор міжнародного проекту Єразмус+ "Вищі навчальні заклади для 

молодіжного підприємництва" (сума фінансування 59769 єв.). 

Виконуються 2 докторські та 1 кандидатська дисертаційна роботи. 

Виконання науково-дослідних робіт та їх результативні показники. 

За звітний період виконувалось 75 наукових робіт, у тому числі: 

4 держбюджетні теми за планом МОН України; 30 – НДР, що виконуються за 

планом університету (в рамках основного часу викладачів), 21 – госпдоговірна 

робота (у тому числі 1 робота за міжнародною угодою з підприємством ACER 

CAMPESTRES S.L. (Іспанія), 20 робіт з надання наукових послуг (у тому числі 1 

грантова угода з Європейським союзом). 

Продовжено роботу в межах соціально орієнтованого проекту, 

спрямованого на поліпшення харчування школярів та популяризацію здорового 

образу життя, реалізація якого має відбутись в освітніх закладах м. Первомайськ 

Харківської області. 
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Учасниками проекту є Харківський державний університет харчування та 

торгівлі, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський 

національний медичний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТЕРРА", яке є одним з провідних підприємств харчової промисловості України з 

виробництва харчоконцентратної продукції. 

До виконання НДР, що виконуються за планом університету (в рамках 

основного часу викладачів) були залучені всі кафедри університету, при цьому за 

16 закінченими темами підготовлено заключні звіти, які обговорені на засіданнях 

наукових експертних рад відповідно до тематичних напрямів. 

Підготовлено заключні та проміжні звіти за науково-дослідними роботами, 

що фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету України: 

1) заключний звіт прикладної НДР № 2-17 БО "Формування, реалізація та 

розвиток конкурентних переваг підприємств вітчизняного ритейлу в умовах 

євроінтеграції" (науковий керівник – д.е.н., проф. Чорна М.В.); 

2) проміжні звіти за 1 етап прикладних НДР: 

- № 1-19 БО "Інноваційні технології оздоровчих харчових продуктів на 

основі рослинної сировини та обладнання для їх реалізації" (науковий керівник – 

д.т.н., проф. Черевко О.І.); 

- № 2-19 БО "Інтегрована звітність як комунікаційна складова управління 

сталим розвитком суб'єктів господарювання в умовах невизначеності" (науковий 

керівник – д.е.н., проф. Крутова А.С.); 

- № 3-19 БО "Обгрунтування стратегії розвитку підприємств сфери 

харчування України в умовах трансформації економіки та глобалізації світових 

економічних процесів" (науковий керівник – д.е.н., проф. Гросул В.А.). 

Виконано 14 госпдоговірних тем та 17 наукових послуг, основними 

замовниками яких були: ТОВ "Виробничо-кондитерська група "Лісова казка", 

ТОВ "БК "МУЗЕЙ ІНТЕР'ЄРУ", ТОВ "Дромам'ясо", ТОВ "ЛАКСОМ", ПП 

"Вершина", ПФ "Бригантина", ТОВ "Баскет Трейд, ТОВ Східенергопром-М", ТОВ 

"ІНДАСТРІАЛ ТЕХНОЛОДЖИСКОВ", ТОВ "Спецкран", ПП "Кллінбуд-сервіс", 

ТОВ "ТМ Віктор", ПП "ВВС", ПП "Гудмедфарм", ТОВ "ГРАФЕН ПЛЮС", ТОВ 

"Херсонагроюг", ТОВ "Чигринов", ТОВ "ФУДДЕВЕЛОПЕР",  

ПП "Бригантина", ТОВ "ФУДДЕВЕЛОПЕР", ФОП "Заїка С.М.",  

ТОВ "УКРЕЛІТПРОМ". 
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Загальний обсяг фінансування НДР станом на 01.12.2019 р. складає 1567,1 

тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 911,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 

655,3 тис. грн. 

За результатами виконаних протягом року науково-дослідних робіт 

створено науково-технічної продукції в кількості 71 одиниці, в тому числі: нових 

технологій – 11, нових методів і теорій – 37, нових видів техніки – 6, інше – 17. 

За звітний період було здійснено 143 впровадження науково-технічної 

продукції, з них 62 актів впровадження у виробництво та 81 – в освітній процес. 

Для участі у конкурсному відборі проектів наукових робіт та науково-

технічних (експериментальних) робіт молодих вчених, виконання яких 

розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету України, подано 

такі проекти: 

– "Розробка низькотемпературного інфрачервоного обладнання та способів 

виробництва пастоподібних, сушених і пастильно-мармеладних виробів 

підвищеної харчової цінності з органічної сировини" (науковий керівник – к.т.н. 

Загорулько А.М.); 

 – "Розробка та впровадження науково-технологічних принципів 

виробництва кулінарної та кондитерської продукції з гетерогенною структурою" 

(науковий керівник – д.т.н. Горальчук А.Б.). 

Для участі у основному конкурсному відборі проектів наукових досліджень 

і розробок, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів 

державного бюджету України, подано такі наукові проекти: 

– "Інноваційні технології збереження та переробки рослинної сировини у 

безпечну продукцію з холестеринзнижуючим ефектом" (науковий керівник – 

д.т.н., проф. Михайлов В.М.); 

– "Наукові основи технологій дієтичних добавок, продуктів оздоровчого 

харчування з лікарської рослинної сировини" (науковий керівник –  

д.т.н., проф. Євлаш В.В.). 

Щодо участі у конкурсному відборі наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких 

розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету України подано  

проект: "Розробка технології сухих жировмісних сумішей для одержання харчової 

продукції" (науковий керівник – д.т.н. Горальчук А.Б.). 
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Створення та комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності. 

В роботі зі створення об’єктів інтелектуальної власності було задіяно понад 

60 осіб професорсько-викладацького складу, аспірантів і докторантів. До цієї 

роботи широко залучались студенти університету, які є співавторами багатьох 

винаходів. 

Плідна праця науковців ХДУХТ дала змогу отримати понад 56 охоронних 

документів, з них: 4 патентів на винаходи, 32 – на корисну модель, 20 – 

авторських свідоцтв на твір. Найбільш ефективними за даним напрямом роботи 

були кафедри: процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв  

(13 патентів); технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 

харчоконцентратів (4 патенти); економіки та управління (10 авторських свідоцтв 

на твір); економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г.Бережного  

(4 авторських свідоцтв на твір). 

Постійно проводились різноманітні організаційні заходи, спрямовані на 

розвиток інноваційної діяльності. Це рекламування наукових розробок, участь у 

виставках, форумах, круглих столах та конференціях з питань комерціалізації 

інтелектуальної власності та ін. 

У національній мережі трансферу технологій (NTTN) протягом року 

розміщено 25 найбільш прогресивних технологічних пропозицій. На цей час через 

мережу NTTN на невиключних правах заключено 8 ліцензійних угод на 

комерційне використання об’єктів права інтелектуальної власності виробничими 

підприємствами на загальну суму 105,6 тис. грн. 

Чисельні госпдоговірні науково-дослідні тематики за замовленням фізичних 

та юридичних осіб виконуються завдяки активній рекламній компанії, у тому 

числі через мережу NTTN. 

З напряму планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу 

та пошуку потенційних інвесторів для впровадження дослідницьких проектів 

взято участь у тренінгу з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій 

та управління інноваційною діяльністю (ІР Мarathon); науково-практичному 

семінарі "Європейський досвід трансферу технологій та перспективи його 

використання в Україні"; навчально-практичній програмі "Будуємо Європу в 

Україні" з представниками Департаменту агропромислового розвитку Харківської 

обласної державної адміністрації та регіональними представниками проектів ЄС; 

інформаційній сесії "Як бізнесу скористатися можливостями програми по COSME 
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та HORIZON 2020" в рамках дня Європи в Україні, які мають на меті розвивати та 

підтримувати регіон та огляд практичних порад щодо участі в грантових 

програмах від ЄС. 

Діяльність інноваційних структур. 

З метою подальшої інтеграції з практикою та Європейським освітнім 

середовищем запроваджено елементи дуальної системи освіти. На принципах вже 

існуючого багаторічного партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів із 

різних напрямів діяльності функціонує 3 освітньо-науково-виробничих кластера. 

І. Основні здобутки роботи у 2019 р. за договорами в межах навчально-

науково-виробничого кластеру, основою якого є ХДУХТ (кафедра технології 

харчування) та підприємства харчової індустрії: ТОВ "Тайфун-2000", ТОВ 

"Чигринов", ТОВ "Капсулар". 

На теперішній час кластер є дієвою платформою, на якій реалізується низка 

освітянських та наукових проектів. 

1) У 2019 році ХДУХТ ввійшов до учасників пілотного проекту 

Міністерства освіти і науки України по впровадженню дуальної форми здобуття 

освіти у вищу школу. Кластер – базова платформа для реалізації дуального 

навчання за спеціальністю 181 "Харчові технології". Така форма співпраці 

дозволяє удосконалити компетентності майбутніх фахівців, забезпечити 

належний рівень виробничої адаптації на момент здобуття ступеня вищої освіти, 

надати перше місце роботи. 

2) На підприємствах кластеру за звітній період пройшли практичну 

підготовку 17 студентів, 8 з них виявили бажання залишитись працювати. 

Випускниця Блищик Світлана успішна пройшла стажування та працює у відділі 

інноваційних розробок ТОВ "Тайфун-2000", студентка Володка Ольга 

продовжила роботу в межах дипломного проекту, який виконувала на замовлення 

ТОВ "Капсулар" та успішно провела апробацію науково-практичних результатів 

на провідних іспанських підприємствах "ACER CAMPESTRES S.L" та "ELAYO 

GROUP S.L.".  

3) Аспірант кафедри технології харчування Вовк Валерія у четвертому 

кварталі поточного року веде наукову роботу в межах госпдоговірної тематики 

кафедри на підприємстві "ELAYO GROUP  S.L", Іспанія. 
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4) На протязі звітного періоду підприємства кластеру підтримували 

публічні заходи в межах університету промо-матеріалами та продукцією, що 

виробляють підприємства навчально виробничого кластеру. 

5) На ТОВ "Капсулар" четверо викладачів пройшли виробниче стажування, 

де їм було надано інноваційну технологічну документацію щодо доробок 

підприємства та світових трендів розвитку харчової індустрії. 

ІІ. В рамках кластеру "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти 

технології, енергоефективного виробництва та маркетингу" у 2019 році успішно 

проводиться пошук нових партнерів та налагодження зв’язків щодо 

співробітництва в галузі освіти та наукових досліджень з кафедрами фізколоїдної 

та неорганічної хімії ХНУ імені В.Н. Каразіна, ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН 

України, Науково-технологічним комплексом "Інститут монокристалів" НАН 

України та Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії 

наук України, кафедрою технології молока і м’яса Сумського національного 

аграрного університету. 

В ході спільної роботи із Науково-технологічним комплексом "Інститут 

монокристалів" НАН України проведено роботу "Кількісне визначення речовин, 

що визначають аромат екстракту лаврового листа" (було отримано нові дані про 

вплив хладонової екстракції на фізико-хімічні та органолептичні властивості 

лаврового листя). 

У межах договору про співробітництво між ХДУХТ і ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна 

НАН України в галузі розробки нових матеріалів і технологій зберігання харчових 

продуктів продовжується робота над спільною науково-дослідною проектною 

пропозицією "Створення графенових нанокомпозитів для активних бар’єрних 

пакувань харчових продуктів". 

В поточному році укладені договори про співпрацю між Харківським 

науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та філією 

"Пасажирська компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця". 

Вагомий вклад в роботу кластеру вносить міжгалузева науково-дослідна 

лабораторія "Медико-біологічні проблеми технології харчових продуктів", що 

входить до складу Північно-східного наукового центру НАН і МОН України 

сумісно з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії 

наук України. На сьогоднішній день наукові дослідження проводяться в рамках 



 

 

47 

тематики, присвяченої зберіганню окремих груп двостулкових молюсків сумісно з 

відділом кріомікробіології. 

На базі лабораторій, що входять до складу кластеру, також проводяться 

дослідження, які дозволяють давати обґрунтовані консультаційні послуги 

підприємствам та фірмам, на яких впроваджені науково-технічні розробки 

кафедри, наприклад: ТОВ "Інтех Агро", м. Харків; ПАТ "Харківський завод 

ТОЧМЕДПРИЛАД", ТОВ "Херсонагроюг", кондитерська фабрика "Солодкий світ", 

м. Харків та ін. Так, співпраця із ТОВ "Херсонагроюг" дозволила створити цілий 

ряд інноваційних продуктів, а саме: дієтичну добавку "Silibinin+" на основі 

розторопші, що має гепатопротекторні властивості. 

Результатом видавничої діяльності кластера стало видання цілого ряду 

наукових статей (в тому числі у виданнях, що індексуються в базах Web of 

Science™ Core Collection та Scopus); тез доповідей конференцій різного рівня та 

монографій. 

У рамках проекту "Наука для армії", який триває вже майже три роки, 

організовано проведення щорічної науково-практичної конференції, присвяченої 

перспективним напрямкам наукових досліджень щодо продовольчого 

забезпечення Національної гвардії України. Прийнято участь у конкурсі проектів 

оборонних технологій Sikorsky challenge. 

Цього року вже втрете було проведено щорічний всеукраїнський науково-

практичний семінар "Повноцінне харчування: інновації у виробництві, зберіганні 

та маркетингу" з метою підтримання безперервного зв’язку "освіта-виробництво". 

Семінар проходив на базі навчального центру НАНГУ в с. Верхня Писарівка і 

зібрав наукову спільноту м.м. Харкова, Києва, Сум, Мелітополя.  

В рамках співпраці учасників кластера розроблено технології новітніх 

харчових продуктів спеціального призначення з доведеною фармакологічною 

активністю: батончик енергетичний з гемовим залізом "Переможець", батончик 

протеїновий з гемовим залізом "Воєнно-польовий", батончик "Захисник". 

Розроблено технологію хліба збагаченого концентратом ядра соняшникового 

насіння, який був виготовлений в польових умовах на базі Навчального центру 

НАНГУ. 

Також відбувається плідна робота з медіа, яка дозволяє висвітлювати 

роботу кластера для громадськості. Так прийнято участь у прямому ефірі радіо 

AgroFM 22 березня 2019 року. Тема ефіру – "Шляхи переробки овочів та фруктів". 
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На базі виробничих потужностей компанії-партнера "МС Холод" членами 

кластеру було проведено навчальні заняття, метою яких було отримання 

практичних навичок з виконання основних технологічних операцій (підготовка та 

пайка трубопроводів) під час монтажу систем холодопостачання, з використанням 

новітніх технічних можливостей. 

Спільно зі своїм партером провідними підприємством в галузі систем 

промислового та комерційного холодопостачання "МС Холод" було проведено 

навчальні заняття на базі торговельного комплексу "Сумський ринок". Студенти 

мали змогу ознайомитися з сучасними системами холодопостачання, тенденціями 

проектних рішень та оснащення холодильним обладнанням торговельних 

підприємств, поспілкуватися з фахівцями. 

За ініціативою фундаторів кластеру проведено ділові зустрічі науковців 

ХДУХТ з представниками Північно-східного наукового центру НАН і МОН 

України, зокрема зроблено доповідь щодо діяльності кластеру. Проведено заходи 

щодо можливості залучення різних фінансових інструментів Європейського 

Союзу. 

Серед останніх досягнень можна назвати: отримання д.т.н., професором 

Євлаш В.В. та д.т.н., професором Потаповим В.О. гранта Південно-

Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова на проведення наукових 

досліджень, читання лекцій, консультування магістрів та докторантів в розмірі 

126 тис. грн. (листопад 2019 р.). 

ІІІ. Учасниками кластеру "Облік і фінанси в управлінні сталим розвитком 

Харківського регіону" згідно із Положенням і Угодою про співпрацю було 

здійснено наступне: 

1) проведено круглі столи на базі Харківського державного університету 

харчування та торгівлі за підтримки Департаменту з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації на 

тему: 

– "Стимулювання економічної активності підприємств торгівлі в умовах 

змін бізнес середовища і потреб стейкхолдерів" (20 лютого 2019 р.); 

– "Механізм економічного забезпечення сталого розвитку підприємств 

торгівлі" (11 червня 2019 р.); 

2) на замовлення ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПЕР" згідно договору № 13-19 Д 

виконується науково-дослідна робота за темою "Розробка методичних 



 

 

49 

рекомендацій з формування обліково-аналітичного забезпечення управління 

реалізацією продукції в контексті сталого розвитку підприємств торгівлі". Термін 

виконання – 14.06.2019 р. – 31.10.2019 р. Загальний обсяг надходжень 58 300 грн.; 

3) в рамках запровадження елементів дуальної освіти організовано 

проходження практики і захист дипломних робіт студентів спеціальності  

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" на підприємствах і фінансових 

установах, що є учасниками кластеру; 

4) залучено підприємства і фінансові установи, що є учасниками кластеру, 

до проведення науково-практичних конференцій на базі ХДУХТ: 

- ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Імплементація 

інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного 

бізнесу" (18 квітня 2019 р.); 

- ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансові механізми 

сталого розвитку України" (18 жовтня 2019 року). 

На перспективу планується продовжувати роботу за визначеними 

напрямами. 

ІV. В рамках діяльності науково-дослідного центру "Економічні 

дослідження проблем розвитку підприємництва в Україні" проведено наступне: 

1) участь у розробці та реалізації Програми підтримки розвитку 

підприємництва в м. Харкові на 2018-2022 р.: ребрендинг веб-ресурсу 

"Інвестиційний портал м. Харкова" на порталі підприємництва і споживчого 

ринку; дистанційне консультування підприємців; проведення 9 круглих столів з 

питань взаємодії міської влади, бізнесу та освіти, а також молодіжного 

підприємництва; 

2) участь у реалізації проекту "Посилення впливу громадськості на 

євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку 

України" в межах грантового компоненту проекту "Громадська синергія"; 

3) співпраця з Харківською міською та обласною радами; 

4) підготовка проекту концепції розвитку харчової та переробної 

промисловості Харківської області. 

У результаті трирічної співпраці з міською державною адміністрацією за 

зверненням керівника Департаменту адміністративних послуг та споживчого 

ринку Харківської міської ради проф. Чорну М.В. було включено до 



 

 

50 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної 

діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові. 

У звітному році в університеті ефективно функціонував StartUp-центр 

ХДУХТ (керівник – д.е.н., проф. Гросул В.А.), метою діяльності якого є розвиток 

інноваційної та підприємницької активності студентів університету. В діяльності 

StartUp-центру беруть участь студенти різних курсів і факультетів, а також 

викладачі ХДУХТ. Робота проводилась з таких напрямів: активізація співпраці 

представників бізнесу, освітнього та наукового середовища; розробка і 

просування студентських інноваційних проектів, підтримка та розвиток 

підприємницьких ініціатив; створення умов для формування та розвитку 

співробітництва бізнес-товариства та активної молоді; сприяння професійній 

орієнтації та розвитку особистісної ефективності. Партнерами StartUp-центру 

ХДУХТ є департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації, Харківський регіональний фонд підтримки 

підприємництва, Харківська обласна молодіжна організація "Спілка молодих 

підприємців", Центр бізнес-освіти Білоруського торгово-економічного 

університету м. Гомель (Білорусь), Громадський інформаційно-аналітичний 

Центр для молоді (м. Харків), Навчально-науковий виробничий кластер ННІХТБ 

ХДУХТ. 

В межах StartUp-центру за звітний період студенти та молоді вчені ХДУХТ 

прийняли участь і отримали перемогу у низці заходів різного рівня: 

� І та ІІ місце у Міському конкурсі "Харків-місто молодіжних ініціатив", 

Харків, 2019 р. (Колобова А., Хоминська Т., Чайка А., Михайлова А.); 

� Участь у Всеукраїнському  фестивалі інновацій, Київ, 16 травня 2019 р; 

� Участь у конкурсі стартап-проектів SDG Hackathon, Startup Kyiv (Київ, 

5-7 липня 2019 р.). 

Публікації, видавнича діяльність. 

У звітному році професорсько-викладацьким складом, аспірантами і 

докторантами університету опубліковано: 58 монографій; 50 підручників та 

навчальних посібників; близько 2200 публікацій, з них: 144 публікації у 

зарубіжних виданнях, 33 публікації у Scopus, 17 – Web of Science. 

Видано 2 фахових збірники наукових праць: "Прогресивні техніка та 

технології харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі", 
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"Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг" (по два 

випуски кожен) та збірник наукових праць здобувачів вищої освіти "Інноваційний 

розвиток харчових виробництв, ресторанно-готельного бізнесу та торгівлі". 

Наказом МОН України від 15.10.2019 р. № 1301 збірники наукових праць: 

"Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного 

господарства та торгівлі", "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг" включено до Переліку наукових фахових видань України 

(категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

З метою реалізації заходів щодо якості рукописів (наявність плагіату) в 

університеті працює програма на виявлення плагіату. 

Конференції, виставки, семінари, круглі столи. 

Відповідно до плану МОН України в університеті були проведені 

8 наукових конференцій професорсько-викладацького складу, серед них 

6 науково-практичні та 2 науково-методичні конференції (у тому числі 

5 міжнародних), 3 науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених (у тому числі 1 міжнародна), серед них: 

�  Всеукраїнська науково-практична  конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді" (3 квітня 2019 р.); 

� ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація 

інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного 

бізнесу" (18 квітня 2019 р.); 

� Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових 

виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність" (15 травня 2019 р.); 

� Міжнародна науково-методична конференція "Інженерна освіта у сфері 

харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення" до 50-річчя кафедри 

устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва (23-24 травня 

2019 р.); 

� І Міжнародна науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти 

та забезпечення якості освітньої діяльності" (31 травня 2019 р.); 
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� VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми 

енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини" (6-7 

червня 2019 р.); 

�  III Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні аспекти 

розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності", 

смт. Кирилівка, Запоріжська обл. (4-6 вересня 2019 р.); 

�  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми 

розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах 

світової інтеграції: досягнення та перспективи", Hotel "Melia Grand 

Hermitage", м. Варна, Болгарія (19-20 вересня 2019 р.); 

�  Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених "Традиції та інновації харчування туристів" (10 жовтня 

2019 р.); 

�  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми 

сталого розвитку України" (18 жовтня 2019 р.); 

�  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених "Товарознавча наука – традиції та сучасність"  

(26 листопада 2019 р.). 

Крім того, додатково було проведено: 

– науково-методичний семінар "Можливості платформи Web of Science для 

якісних наукових досліджень та навчання: (Web of Science Core Collection, Journal 

Citation Report, EndNote, ResearcherID)" (1 березня 2019 р.);  

– науково-практичний семінар "Наукові основи розвитку обладнання для 

подрібнення в харчовій промисловості" (8 листопада  2019 р.). 

До всіх перелічених наукових заходів вчасно видано матеріали та збірники 

тез доповідей. 

Науково-педагогічні працівники, аспіранти і докторанти університету брали 

також активну участь у чисельних конференціях, конкурсах, симпозіумах та 

семінарах, які проходили в інших ЗВО і науково-дослідних установах України та 

зарубіжжя – Болгарії, Польщі, Чехії, Китаї, Німеччині, Великобританії, Ізраїлі, 

Грузії, Латвії, Литві, Узбекістані, Білорусі та інших. 

Рекламування науково-дослідних розробок проведено на 17 виставках 

різного рівня, серед них: 
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� Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти” (14-16 березня 2019 р.,  

м. Київ); 

� Міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та кар̓ єра – 2019” (12-13 

квітня 2019 р., м. Київ); 

� Виставка в рамках масштабного заходу "Ніч Науки в Харкові" (21 вересня 

2019 р.); 

� XI Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті” (22-24 жовтня  

2019 р., м. Київ); 

� 7 виставок в рамках конференцій, які проводилися у ХДУХТ.  

� Досягненнями участі у виставках є чисельні грамоти, дипломи, подяки. 

Співпраця з органами виконавчої влади. 

Співробітники Науково-дослідного центру "Економічні дослідження 

проблем розвитку підприємництва в Україні" (керівник – д.е.н., проф.  

Чорна М.В.) приймали участь в реалізації Програми підтримки розвитку 

підприємництва в м. Харкові до 2022 р. Департаменту адміністративних послуг та 

споживчого ринку Харківської міської ради, в рамках якої здійснювалось 

дистанційне консультування підприємців та проведено низку круглих столів з 

питань взаємодії міської влади, бізнесу та освіти, а також молодіжного 

підприємництва. Особливу увагу під час дискусій на круглих столах приділялось: 

обговоренню альтернативних джерел фінансування, а саме грантової підтримки з 

боку низки європейських фондів та програм; знайомству з програмами 

Європейського Союзу у сфері підтримки малого та середнього бізнесу. 

Перспективним напрямком роботи з органами місцевого самоврядування є 

продовження проведення навчальних семінарів, зустрічей та круглих столів з 

представниками органів влади, громадських об’єднань, бізнесу, освітянами та 

студентами щодо актуальних питань підприємництва, в межах Програми 

підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 р.р., затвердженої 

рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 834/17. 

На здійснення означених заходів передбачені витрати за рахунок коштів бюджету 

міста Харкова. 

З напряму планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу 

та пошуку потенційних інвесторів для впровадження дослідницьких проектів 

взято участь у навчально-практичній програмі "Будуємо Європу в Україні" з 
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представниками Департаменту агропромислового розвитку ХОДА та 

регіональними представниками проектів ЄС; інформаційній сесії "Як бізнесу 

скористатися можливостями програми по COSME та HORIZON 2020" в рамках 

дня Європи в Україні, які мають на меті розвивати та підтримувати регіон та 

огляд практичних порад щодо участі в грантових програмах від ЄС. 

Розвиток партнерства з науковими установами НАН України та галузевих 

академій наук України. 

Продовжувалася робота різних структурних підрозділів університету з 

академічними установами, зокрема: 

− Національної академії наук України, серед них: Північно-Східний 

науковий центр, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини, науково-технічний 

комплекс "Інститут монокристалів", Фізико-технічний інститут низьких 

температур, ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського;  

− галузевих академій наук України, серед них: Інститут продовольчих  

ресурсів, Інститут тваринництва, Інститут овочівництва та баштанництва. 

Договорами передбачається проведення сумісних досліджень, можливість 

колективного користування науковим обладнанням, стажування студентів, 

аспірантів, сумісна видавнича діяльність. 

Активна робота проводилась по налагодженню співпраці з науковими 

установами НААН України, в тому числі з членами секції "Аграрної економіки і 

продовольства" шляхом організації робочих зустрічей з провідними вченими та 

інформування про результати наукових досліджень в області переробки 

сільськогосподарської сировини та виробництва харчової продукції. 

За результатами спільних наукових досліджень Харківського державного 

університету харчування та торгівлі та наукових установ Північно-Східного 

наукового центру НАН України і МОН України, департаментів економіки і 

міжнародних відносин та агропромислового розвитку ХОДА було доопрацьовано 

проект "Концепції розвитку харчової та переробної промисловості Харківської 

області", яка спрямована на підвищення ефективності системи продовольчого 

забезпечення населення Харківського регіону, як складового чинника підвищення 

рівня та якості життя і передано до Харківської обласної державної адміністрації 

для подальшого включення у Стратегічний план розвитку Харківської області. 
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Нагороди вчених. 

За високі досягнення у науковій роботі співробітники університету 

отримали низку нагород; серед них: 

� "Почесний громадянин м. Харкова" (Черевко О.І.); 

� Нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти" (Федак Н.В.); 

� Подяка МОН України – 6 осіб (Давидова О.Ю., Нестеренко О.О., Горальчук 

А.Б., Пак А.О., Пивоваров Є.П., Онищенко В.М.); 

� Подяка Харківського міського голови (Крутова А.С.); 

� Грамота Харківської обласної державної адміністрації (Головко М.П.); 

� Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації – 6 осіб (Шидакова-Каменюка О.Г., Потапов В.О., Погожих 

М.І., Бочуля Т.В., Михайлова М.В., Терешкін О.Г.); 

� Грамота Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації – 6 осіб (Шевченко А.О., Аксьонова О.Ф., 

Попова Т.М., Близнюк О.П., Чорна М.В., Віннікова В.В.); 

� Почесна грамота Департаменту адміністративних послуг та споживчого 

ринку Харківської міської ради – 6 осіб (Балабай К.С., Гузенко В.В., 

Колесник В.В., Борисова А.О., Величко К.Ю., Лисак Н.О.); 

� Почесна грамота Департаменту освіти Харківської міської ради – 6 осіб 

(Большакова В.А., Омельченко С.Б., Одарченко А.М., Акімова Н.С., Зубков 

С.О., Чатченко О.Є.); 

� Почесні грамоти ХДУХТ – 72 особи, подяки – 44 особи. 

Здобутки молодих вчених. 

Молоді вчені приймали активну участь у проведенні чисельних наукових 

конференцій, семінарів, форумів, які проходили в Україні та за кордоном, зокрема 

в Білорусії (Могильов), Польщі (Вроцлав), Болгарії (Софія) та ін. 

Найкращих молодих вчених, які успішно займаються науково-дослідною 

роботою, було рекомендовано до отримання різних стипендій та інших заохочень. 

– Стипендія Президента України для аспірантів – 1 особа (Білий Д.В.) 

– Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених – 4 особи 

(Гринченко Н.Г., Нестеренко О.О., Касабова К.Р., Зубков С.А.); 
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– Іменна стипендія імені Г.Ф. Проскури Харківської обласної державної 

адміністрації в галузі технічних наук для обдарованих молодих науковців 

(Горальчук А.Б.). 

Наукова робота студентів. 

Із загальної кількості студентів денної форми навчання близько 40% 

здійснювали дослідження у наукових гуртках, з них 13 студентів працювали з 

оплатою за рахунок коштів із загального бюджету та 5 студентів – з оплатою із 

спеціального фонду. 

У І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 90% від 

загальної кількості студентів денної форми навчання; у ІІ етапі – 39 осіб. 

10-12 квітня 2019 року на виконання наказу МОН України на базі ХДУХТ 

проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю 181 

"Харчові технології". В олімпіаді взяли участь 79 студентів, у тому числі: за 

ступенем вищої освіти бакалавр – 58, за ступенем вищої освіти магістр – 21, з 24 

ЗВО Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рога, Львова, Дніпра, Мелітополя, Вінниці, 

Умані, Сум, Чернігова, Полтави, Херсона. Рішенням журі визначено переможців, 

яких нагороджено дипломами І-ІІІ ступенів та грамотами, серед них студенти 

університету посіли 1 місце за ступенем вищої освіти бакалавр та 2 місце за 

ступенем вищої освіти магістр. 

Загалом переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади стали 6 студентів університету, зокрема за спеціальністю "Харчові 

технології" І місце посів 1 студент, ІІ місце – 1 студент; "Холодильні машини і 

установки" І місце – 1 студент"; "Обладнання переробних і харчових виробництв" 

ІІ місце – 1 студент; "Маркетинг" ІІІ місце – 1 студент; з дисципліни "Організація 

і методика аудиту" ІІІ місце – 1 студент.  

На виконання наказу МОН України № 1010 від 18.09.2019 р. "Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань та спеціальностей у 2018/2019 н.р." було організовано проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 

"Економіка та управління у сфері торгівлі". Для участі у ІІ турі Конкурсу надійшло 

80 робіт від 34 ЗВО. Призові місця зайняли 22 студенти (І ступеня – 4 дипломи,  

ІІ ступеня – 6 дипломів, ІІІ ступеня – 11 дипломів). За креативність ідей та високий рівень 

наукової роботи нагороджено грамотами 5 студентів. 
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Загалом студенти ХДУХТ за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт отримали 14 дипломів з таких галузей знань та 

спеціальностей: "Харчові технології" – 3 дипломи (1 диплом І ступеня, 2 дипломи 

ІІІ ступеня); "Економіка та управління у сфері торгівлі" – 1 диплом ІІ ступеня,  

1 диплом ІІІ ступеня; "Управління у сфері економічної конкуренції" – 1 диплом  

ІІ ступеня; "Підприємництво" – 1 диплом ІІ ступеня; "Економіка підприємства" – 

1 диплом ІІІ ступеня; "Маркетинг" – 2 диплом ІI ступеня; "Облік і оподаткування" 

– 1 диплом ІІ ступеня; "Галузеве машинобудування" – 1 диплом ІI ступеня; 

"Туризм" – 1 диплом ІI ступеня; "Товарознавство" – 1 диплом  

ІIІ ступеня. 

Студенти успішно також представляли університет в багатьох інших 

конкурсах, серед яких: Міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Black 

Sea Science"; ХІІІ Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт 

з природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнський конкурс 

студентських проектів "Харчові технології 2019"; Міський конкурс студентських 

StartUp –проектів "Харків - місто молодіжних ініціатив" та інші. 

Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої 

освіти і молодих учених "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 

пошуки молоді" (3 квітня 2019 року). Учасниками конференції були близько 1000 

осіб з 27 навчальних закладів України: Києва, Львова, Тернополя, Одеси, Дніпра, 

Кривого Рога, Старобільська, Чернігова, Херсона, Харкова та Харківської області. 

За матеріалами конференції був виданий збірник тез доповідей у двох частинах 

загальним обсягом 64,3 умов. друк. арк.  

Також проведено Міжнародну науково-практичну конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених "Традиції та інновації харчування туристів"  

(10 жовтня 2019 року); Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію 

здобувачів вищої освіти і молодих учених "Товарознавча наука – традиції та 

сучасність" (26 листопада 2019 року). 

Студенти університету взяли участь у наукових конференціях, що 

проходили в інших ЗВО України та зарубіжних країн, серед них: Наманган 

(Узбекистан), Алмата (Казахстан), Київ, Харків, Мелітополь, Дніпро, Суми, 

Одеса, Полтава та ін. За участю студентів разом опубліковано близько 1000 

статей та тез доповідей. 
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Випускників університету, які успішно займалися науково-дослідною 

роботою Вченою радою університету рекомендовано на подальше навчання в 

аспірантурі. 

Основні завдання на 2020 рік. 

1. Формувати тематики наукових досліджень і розробок, які спрямовані на 

отримання конкретного прикладного результату. 

2. Постійно приймати участь у конкурсному відборі проектів наукових 

досліджень та науково-технічних розробок (у т.ч. для молодих учених) за 

державним замовленням, а також за рахунок коштів іноземних джерел. 

3. Систематично проводити моніторинг інноваційної діяльності та 

трансферу технологій з метою забезпечення якісного рівня впровадження 

результатів науково-технічної та інноваційної діяльності в навчальний процес та 

виробництво. 

4. Покращити рекламну діяльність перспективних розробок і науково-

технічних проектів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі 

трансферу технологій та на web-сторінці університету (українською та 

англійською мовами), із метою посилення привабливості стосовно подальшого 

інвестування наукових досліджень та впровадження отриманих результатів у 

виробництво. 

5. З метою активізації створення новацій активно запроваджувати різні 

механізми стимулювання науковців до формування актуальної та затребуваної 

глобальним ринком тематики досліджень. 

6. Приділити увагу активізації публікування наукових результатів у 

виданнях іноземних держав та виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science. 

7. Підвищити якість рецензування статей шляхом незалежного 

рецензування, у т.ч. іноземними фахівцями (членами редколегії). 

8. Більш активно залучати здобувачів вищої освіти до виконання 

держбюджетних та госпдоговірних тем з оплатою праці і підготовки наукових 

публікацій. 
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3. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюється через 

аспірантуру,  докторантуру університету. 

У 2019 році аспірантура ХДУХТ працювала за 8 спеціальностями (за 

старою програмою – 3 роки навчання): 

 – технічного напрямку: 

05.18.01 – "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та 

харчових концентратів"; 

05.18.04 – "Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з 

гідробіонтів"; 

05.18.12 – "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв"; 

05.18.13 – "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів"; 

05.18.15 – "Товарознавство харчових продуктів"; 

05.18.16 – "Технологія харчової продукції", 

 – економічного напрямку: 

08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами"; 

08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", 

та за 5-ма новими ліцензованими спеціальностями з підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня "доктор філософії" - 4 роки навчання: 

051 – "Економіка"; 

071 – "Бухгалтерський облік і аудит"; 

072 – "Фінанси, банківська справа та страхування"; 

073 – "Менеджмент"; 

181 – "Харчові технології". 

Докторантура працювала за 4-ма спеціальностями (за старою програмою – 3 

роки навчання): 

05.18.12 – "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв"; 

05.18.16 – "Технологія харчової продукції"; 

08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами" (за видами 

економічної діяльності); 

08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (за видами економічної 

діяльності), 

та 5-ма спеціальностями (за новою програмою – 2 роки навчання): 

051 – Економіка;  
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071 – Облік і оподаткування; 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 – Менеджмент; 

181 – Харчові технології. 

 

У 2019 р. в аспірантурі університету здійснювалось навчання 64 аспірантів, 

у тому числі 36 з відривом від виробництва (з них 4 іноземних громадянина) і 28 

без відриву від виробництва, та 13 докторантів, а саме:  Балацька Н.Ю, 

Бугрименко Р.М., Терещенко Е.Ю. Гринько П.Л., Ленерт С.О., Кащена Н.Б., 

Золотухіна І.В., Зубков С.О., Шуміло О.С., Ольшанський О.В., Головко Т.М., 

Летута Т.М., Ставерська Т.О. 

У 2019 році університету було доведено план прийому до аспірантури в 

кількості 9 місць за рахунок бюджетного фінансування (в тому числі одне місце за 

цільовим спрямуванням для Полтавського аграрного університету). Планові 

показники були витримані в повному обсязі. До аспірантури ХДУХТ було 

прийнято 17 здобувачів, з них 8 осіб за контрактом. (Табл.2.1) 

Таблиця 2.1 

Підсумки прийому до аспірантури 

 

Форма навчання 

Спеціальність Всього очна  

денна 

очна 

вечірня 

заочна 

(контрактна) 

051 Економіка 1 1 - - 

071 Облік і оподаткування 3 1 - 2 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
1 1 - - 

181 Харчові технології 12 

6 

 (у тому числі 2 

за контрактом, 1 

цільове місце) 

2 4 

Всього: 17 9 2 6 

 

З числа осіб, що були зараховані до аспірантури у 2019 році стаж 

практичної та викладацької роботи мають 9 осіб, що складає 52,5% від кількості 

зарахованих здобувачів. Випускників поточного року – 4 особи, що складає 23,5% 

від загальної кількості, випускників ХДУХТ – 10 осіб, що складає 53% від 

загальної кількості. З дипломами спеціаліста зараховано 3 особи, що складає 
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17,5% від загальної кількості; з дипломами магістра – 14 осіб, що складає 82,5% 

від загальної кількості. Серед зарахованих, що мають публікації – 3 особи, що 

складає 17,5%.  

На підготовку здобувачів наукового ступеня "доктора наук" університету 

було виділено 3 місця (2 – за спеціальністю 051 Економіка, 1 – за спеціальністю 

073 Менеджмент. План виконано в повному обсязі. До докторантури прийнято 3 

особи (з них 1 особа за контрактною формою підготовки): за спеціальністю 

051 Економіка – Балацька Н.Ю, Бугрименко Р.М. (бюджетна форма), Терещенко 

Е.Ю (контрактна форма); за спеціальністю 073 Менеджмент – Гринько П.Л. 

(бюджетна форма). 

Проводилась робота щодо організації навчального процесу з підготовки 

докторів філософії за 5-ма освітньо-науковими програмами. а саме: проводились 

лекції та семінари для аспірантів з 1 по 3 курси відповідно до навчальних планів; 

у межах Докторської школи заслуховувались та затверджувались звіти аспірантів 

щодо виконання ними індивідуальних планів; на засіданні проектних груп 

відбувся захист "Докторських проектів" аспірантів 1 року навчання за всіма 

спеціальностями. 

Протягом 2019 року аспіранти та здобувачі, що продовжували навчання за 

старою програмою склали кандидатські іспити з: 

– філософії – 1 особа; 

– технології хлібопекарських продуктів та харчових концентратів – 2 

особи; 

– процесів та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних 

виробництв – 1 особа; 

– товарознавства харчових продуктів – 1 особа; 

– технології харчової продукції – 1 особа; 

– економіки та управління підприємствами – 2 особи. 

Станом на 1 грудня 2019 р. закінчили аспірантуру 7 аспірантів заочної 

форми навчання. За результатами атестації випускників аспірантури отримано 

такі дані:  

- 3 аспіранта (42,5% від загальної кількості) виконали 

дисертаційну роботу на 100%; 

- 4 аспіранта виконали дисертаційну роботу на 80-90%. 
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Атестація здобувачів наукових ступенів кандидата наук та доктора наук 

відбувалась у 3-х спеціалізованих вчених радах: 

1. Д 64.088.01 – за спеціальностями 05.18.12 – "Процеси та обладнання 

харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"; 05.18.15 –

 "Товарознавство харчових продуктів"; 05.18.16 – "Технологія харчової 

продукції". Захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій. 

 

2. Д 64.088.02 – за спеціальностями 08.00.04 – "Економіка та управління 

підприємствами" (за видами економічної діяльності); 08.00.09 – "Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит" (за видами економічної діяльності). Захищено 

4 докторських та 9 кандидатських дисертацій. 

3. К 64.088.03 – за спеціальностями 05.18.01 – "Технологія хлібопекарських 

продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів"; 05.18.13 –

 "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів". Захищено 

3 кандидатських дисертації. 

Разом у спеціалізованих вчених радах було захищено 6 докторських та 17 

кандидатських дисертацій. 

На цей час відхилених дисертацій не було. 

Докторські дисертації захистили Жегус О.В., Семенець А.О., Дробязко С.І., 

Головко Т.М., Цихановська І.В. Шуміло О.С. 

Під час організації захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах 

платними послугами скористались 4 особи (у спеціалізованій вченій раді 

Д 64.088.01 – 1 особа, у спеціалізованій вченій раді Д 64.088.02 – 1 особа, у 

спеціалізованій вченій раді К 64.088.03), що дозволило університету отримати 

43 500 грн. 

Також за рахунок аспірантів і докторантів контрактної форми навчання та 

прийому кандидатських іспитів університет додатково отримав 100 700 грн. та 

9 200 у.од. (за рахунок аспірантів з числа іноземних громадян за курсом іноземної 

валюти в грн.). 

 

 

 

 



 63 

Основні завдання  

 

1. Посилити контроль та персональну відповідальність за виконанням 

індивідуальних планів аспірантів і докторантів, дотримуванням термінів 

виконання та захистів дисертаційних робіт. 

2. Підвищити результативність впровадження наукових розробок у 

виробництво та освітній процес шляхом активного залучення аспірантів та 

докторантів до виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт, участі в 

наукових конференціях і семінарах. 

3. Посилити контроль за змістом і якістю НМКД підготовки науково-

педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.  

4. Посилити змістовну частину педагогічної практики аспірантів шляхом 

активізації їх залучення до керівництва студентськими науковими роботами.  

5. Приділити увагу збільшенню кількості публікацій аспірантів і 

докторантів у виданнях іноземних держав та виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз. 

6. Проводити роз’яснювальну роботу та здійснювати заходи із 

запобігання академічному плагіату наукових результатів аспірантів та 

докторантів. 

7. Забезпечити формування якісного контингенту претендентів до 

аспірантури на 2020 рік, звернувши особливу увагу на залучення до навчання 

аспірантів за контрактною формою, у тому числі іноземних громадян. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

 

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні протягом останніх років, 

зумовлюють необхідність вирішення проблем виховання національно свідомих 

громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я 

рідного народу. Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації 

суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери 

творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості,  підвищення рівня 

правової та громадянської освіти молоді. Завдання щодо виховання людей із 

високим духовним потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної 

педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.  

В умовах незалежної української держави в системі вищої освіти важливого 

значення набувають питання виховання у молоді як почуття поваги до інших 

народів, так і почуття любові до Батьківщини. Відомо, що основні риси громадянина 

формуються в молодому віці під впливом загальнонародних цінностей, у взаємодії 

особистості з суспільством, яке на кожному етапі репрезентують родина, школа та 

вищі навчальні заклади.  

Метою виховної роботи у вищій школі є підготовка національної інтелігенції, 

оновлення і збагачення духовного та інтелектуального генофонду нації шляхом 

формування гармонійно розвиненої, цілісної особистості, сутністю якої є духовність, 

культурна самоідентифікація, соціальна і професійна компетентність. 

За звітний період на основі аналізу поточної ситуації і вимог до освіти в 

сучасних умовах сформовано стратегічну інтеграційну систему виховання студентів, 

що відповідає актуальним реаліям і яка включає об'єднані дії ректора, проректорів, 

деканів, заступників деканів з виховної роботи, викладачів кафедр, кураторів 

академічних груп, центра художньо-естетичного виховання студентської молоді ПС 

"Сучасник", органів студентського самоврядування, наукової бібліотеки, а також 

створено умови для всебічного саморозвитку і самореалізації студентів.  

Ми повинні виховувати національну інтелектуальну еліту, яка буде спроможна 

утвердити Україну у світовому економічному, політичному, культурному просторі 

як сильну, незалежну, економічно процвітаючу державу.  
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Виховний процес проводиться з використанням сучасних інноваційних форм 

та методів, які орієнтовані на розвиток особистості, здатної творити себе й своє 

життя, постійно оновлювати знання, швидко адаптуватися до змін у соціокультурній 

сфері. Освіта й виховання є складовою освітньо-виховного простору.  

Основна мета виховного процесу в університеті – формувати особистість, 

наділену громадянською відповідальністю, національною свідомістю , високими 

духовними цінностями, родинними і патріотичними почуттями, створювати умови 

для розвитку творчо обдарованої молоді, її індивідуальних якостей, набуття за час 

навчання молодою людиною соціального досвіду.  

У Національній концепції виховання студентів зазначено, становлення 

громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її 

як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну й правову державу, здатного 

виявляти національну гідність, знати свої обов’язки та права, цивілізовано 

відстоювати їх, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві, поводитися 

компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно само реалізовуватися в соціумі 

як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.  

Основні принципи виховної роботи, якими ми керуємося,  включають цілий 

комплекс важливих стратегічних положень, а саме:  

- гуманність освіти и гуманізм до суб'єктів виховання. Мають на увазі 

самореалізацію, саморозвиток, творчість, гармонію інтелектуальної і фізичної 

діяльності; диференційований підхід до розвитку індивідуальних якостей; 

- демократизм, що припускає реалізацію системи виховання, заснованої на 

взаємодії, співпраці викладачів і студентів; 

- безперервність діяльності; Оскільки виховання – це процес 

цілеспрямованого формування бажаних якостей особи, то і виховна робота повинна  

органічно супроводжувати студента  як в  навчальний так і поза навчальний час. 

- пошана до загальнолюдських вітчизняних цінностей, прав і свобод 

громадян, коректності, толерантності, дотримання етичних норм; 

- спадкоємність поколінь, збереження, розповсюдження і розвиток 

національної культури, виховання шанобливого відношення, любові до України, 
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рідної природи, відчуття причетності і відповідальності за справи в рідному 

університеті. 

Протягом звітного періоду забезпечується постійний, системній моніторинг 

стану виховної діяльності в університеті, вивчення думки студентів з питань 

організації поза навчальної роботи, систематично заслуховуються питання виховної 

роботи на засіданнях  Вчених Рад університету, факультетів, ректоратах, засіданнях 

кафедр та інституту кураторів, що сприяє постійному розвитку і вдосконаленню 

виховної системи університету.  

За звітний період в університеті продовжувалася робота зі створення єдиного 

навчально-виховного простору. Особлива увага приділяється безперервності 

гуманітарно-виховної роботи, її спрямованості на активну реалізацію студентами 

наявних здібностей і знань, органічне включення виховних заходів в процес 

етичного, цивільного і професійного становлення студентів, надання  допомоги в 

життєвому самовизначенні. За звітний період виховна робота в університети 

проводилась як за традиційним так і за новими напрямками: дискусії, диспути, 

конференції, інтелектуальні аукціони, вікторини, науково-пізнавальні квести, 

вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права., доручення, 

творчі завдання,конкурси, звіти, індивідуальна робота тощо.  

Основна увага приділяється поліпшенню якості виховної роботи і ефективної 

життєдіяльності Вузу. Плідно працює гуманітарно-виховна рада, інститут кураторів, 

центр соціологічних досліджень, ПС "Сучасник", школа лідерів, політклуб "Думка", 

випускається газета студентського самоврядування "Студентський Вісник 

університету", відкрились нові клуби за інтересами, кружки, волонтерський центр" 

Щедре серце", квести, тренінги та семінари, проводились нові свята, тощо.  

Основні напрямки гуманітарно-виховної роботи в університеті. 

Згідно з концепцією виховної роботи, комплексного плану організаційно-

виховної роботи в університеті за звітний період проведено багато заходів з метою 

формування сумлінного ставлення до навчання, сприяння розвитку наукової 

творчості, організації змістовного культурного дозвілля молоді, покращення 

спортивно-оздоровчого процесу, попередження антигромадських дій у 
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студентському середовищі, покращання організації студентського самоврядування 

робота здійснювалась за такими напрямками: 

- національно-патріотичне виховання; 

- інтелектуально-духовне виховання; 

- громадсько-правове виховання; 

- морально-етичне виховання; 

- художньо-естетичне виховання; 

- трудове виховання; 

- екологічне виховання; 

- фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

4.1 Національно - патріотичне виховання 

Пріоритетним напрямком виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти є патріотичне виховання. Актуальність патріотичного та духовного 

виховання юного покоління зумовлюється процесом формування в Україні 

громадянського суспільства, становлення єдиної нації. Патріотизм сьогодні є 

нагальною потребою і для людей, і для держави, оскільки високий рівень 

патріотизму громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як 

особистості в державі, так і суспільства в цілому. 

Національно-патріотичне виховання – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, 

освітніх закладів, інших соціальних. Важливішими завданнями національно-

патріотичного виховання студентів є формування патріотичних почуттів, 

формування рис громадянина України, вивчення бойових традицій та героїчних 

сторінок історії українського народу, формування національної свідомості і 

людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту 

Батьківщини. Підвищення  рівня цього напрямку забезпечується за рахунок надання 

можливості молоді для пізнання традицій, звичаїв, мови , культури, національної 

символіки країни, формування почуття національної гідності людини, яка любить 

свою країну і пишається її успіхами.  

Важливою складовою національно-патріотичного виховання студентів є 

діяльність музею університету, який створено з метою збереження історико-
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культурної спадщини університету, узагальнення історичних матеріалів про 

розвиток та досягнення університету. Головними завданнями роботи музею є 

залучення студентської молоді та професорсько-викладацького складу до наукової, 

пошукової та краєзнавчої роботи, формування у молоді пошани до пам’яток історії 

нашого університету, розширення освітнього кругозору студентів та розвитку їх 

національної свідомості та культури. Викладачами та студентами університету 

систематично здійснюється поповнення експозиції та проводиться дослідницька 

робота з метою розширення колекції та забезпечення належного зберігання 

експонатів. Музей університету працює з 1997 р. 

З напрямку національно – патріотичне виховання щорічно в Харківському 

державному університеті харчування та торгівлі відзначається День пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр. – проводяться тематичні бесіди і лекції на тему 

"Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави (до 85-ї 

річниці Голодомору в Україні)", "Спогади про голодомор через сучасників" (до 85-ої 

роковини Голодомору в Україні), "Родинні спогади про голодомор", демонстрації 

документальних і художніх фільмів "Україна. Забута історія – Голодомор. Влада 

варта смерті"., відвідування Харківського історичного музею, меморіалів жертв 

Голодомору, 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років Україні – геноцид 

Українського народу.  

До святкування річниці Перемоги у Другій Світовій війні в університеті 

проводився круглий стіл "Бойовими партизанськими дорогами", перегляд та 

обговорення тематичного фільму "Історик та історія", були проведені лекції-бесіди 

за темами "Патріотизм у розумінні сучасної молоді", "Україна є, Україна буде!", 

"Незламний дух української нації" , пам’ятні вечори "Шляхами подвигу і слави 

наших рідних", екскурсії по Харківський області "Шляхами бойової слави", 

вшанування ветеранів Другої Світової війни з днем Перемоги "Ніхто не забутий, 

ніщо на забуто", презентація книг на тему "Бути людиною" - документальна проза 

про Другу світову війну. А також, у нашому університеті є стара добра традиція - 

Спортивне свято, яке проходе на природі і присвячене дню пам’яті та примирення та 

дню перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 
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У науковій бібліотеці було проведено лекції-бесіди на тему: "Патріотизм у 

розумінні сучасної молоді", "Моє майбутнє – це майбутнє України", "Сила душі, чи 

душа сили", "Любовь – бесценный Божий дар". 

Студенти прийняли участь у Всеукраїнській акції "Вечір-реквієм", 

присвячений Дню пам’яті Героїв Небесної сотні. Цей проект є прикладом поєднання 

громадської та державної відповідальності в часі тих драматичних подій, війни, яку 

ми зараз переживаємо. Понад усе важливо, щоб усі державні ланки, громадськість, 

студентство  та митці діяли у спільному бажанні – зберегти та об’єднати країну. Зі 

свого боку, Харківський державний університет харчування та торгівлі має на миті 

підтримувати такі багатогранні проекти. Було переглянуто фільми "Небесна Сотня", 

"Мамо, не плач", "Пливе над Тисою кача", проведено лекції на тему: "Ми їх 

пам’ятаємо" (до дня вшанування Героїв Небесної Сотні). Науковою бібліотекою 

було проведено годину пам’яті на тему: "Небесна Сотня – Герої не зборені, 

найкращі, найвідваніщі сини" (до дня вшанування Героїв Небесної Сотні) 

18 травня 2019 р. на Площі Свободи відбувся військово – патріотичний захід 

"Ігри Героїв". Це спортивне свято, змагання для людей з обмеженими 

можливостями, здебільшого ветеранів АТО. На захід було долучено близька 30 

волонтерів, які окрім безпосередньої допомоги у проведенні свята, допомогали 

також у фукнціонуванні волонтерської палатки.  

В науковій бібліотеці нашого університету було проведено свято "День 

Гідності та Свободи". Свято встановлено Указом Президента України. Метою 

запровадження пам’ятної дати стало донесення до сучасного і майбутніх поколінь 

об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також 

віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які стали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої 

держави та її європейського вибору. 

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування поваги до 

культури та історії рідного народу, утвердження у свідомості молоді національної, 

культурної єдності. 

Було проведено навчальною бібліотекою заходи, на честь відзначення 100-

річчя від дня народження Василя Сухомлинського, такі як: книжково-ілюстративна 
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виставка "Серце віддає дітям", "В.О. Сухомлинській у діалозі з сучасністю" - 

засідання історичного гуртка. 

Проведено заходи щодо підвищення рівня патріотичного виховання 

студентської молоді, шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з 

відвідуванням об’єктів культурної спадщини: "Шляхами бойової слави" - оглядова 

екскурсія по Харківській області, проведення віртуальних екскурсій до місць пам’яті 

жертв голодоморів. Круглий стіл: “Уроки Голодомору і сучасна Україна”, 

проведення протягом року тематичних екскурсій до Харківського історичного 

музею: "АТО і Харківщина", "Наш край у ІХ-ХVІІІ ст.", "Україна козацька" та ін. та 

інших музеїв міста. 

Утвердженню національної самосвідомості, формуванню шанобливого 

ставлення до української мови, традицій та культури сприяє проведення заходів до 

Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, вшанування 

видатних українців та українського козацтва. У стінах університету були проведені: 

"Диктант національної єдності", "День української писемності та мови", проведено 

тематичну годину на тему: "Мово рідна, слово рідне"(до дня української писемності 

та мови). 

При відзначенні 80-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської 

України були проведені наступні заходи: створення книжково-ілюстративної 

виставки "Велич і трагедія Карпатської України" (спільно з бібліотекою ХДУХТ), 

перегляд і обговорення відеоролика Українського інституту національної пам’яті та 

продакшн-студії "Bober", проведення тематичного круглого столу "Карпатська 

Україна – шлях до державності", Прикарпатська Україна: звичаї, традиції та обряди 

/Книжкова виставка, "Страви прикарпатської кухні" /Тематична книжкова виставка/, 

дивовижне Прикарпаття /Тематична виставка фотоматеріалів/. 

5 березня 2019 р. в ХДУХТ на площі біля університету пройшло колоритне 

шоу "Проводи Зими та Масляна". У святі прийняли участь студенти та викладачі 

ХДУХТ, майбутні абітурієнти та школярі Харківських шкіл. В програмі свята були: 

хороводи, пісні, танці, конкурси, частування (млинцями, пирогами та кулішем), 

наприкінці спалювання Опудало. 
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 У день святкування Дня української вишиванки, усі можуть долучитись до 

патріотичного флешмобу "Вишиванка єднає українців". В цей день ми пропонуємо 

вдягнути саме національне вбрання на роботу та навчання. Традиційно свято 

української вишиванки відзначають у четвер третього тижня травня. Ректорат, 

співробітники університету, викладачі та студенти ХДУХТ прийняли активну участь 

в цьому святі. 

Національно-патріотичне виховання – це досягнення високої культури 

міжнаціональних відносин, формування в молоді розвиненої духовної і моральної 

культури. 

Проводиться безліч заходів із метою висвітлення процесів євроатлантичної 

інтеграції України: оглядова лекція для студентів "НАТО від А до Я" "Україна – на 

шляху до Європейського суспільства", круглий стіл історичного гуртка 

"Євроатлантична інтеграція України крізь призму громадської думки", 

інформаційний тиждень "Україна - НАТО": - перегляд телевізійного фільму "НАТО: 

свій чи чужий?", -інформаційний бюлетень наукової програми НАТО "Наука заради 

миру", засідання політичних клубів "Думка" та "Дебати" з питань євроінтеграційних 

процесів та участі у них України, зустріч студентів в клубі інтернаціональної дружби 

"Глобус".  

День Європи відзначається в Україні з 2003 року кожної третьої суботи травня. 

У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії 

всіх націй континенту. До Дня Європи були проведені заходи: "Інформаційний 

кошик "Євроінтеграція – сила можливостей" (огляд друкованої та електронної 

інформації)"", круглий стіл "Подорож країнами Європи" (цікаві факти, традиції, 

звичаї), інтелектуальна гра "Європейські перегони", Інтелектуальний конкурс 

"Євроерудит", Тематичні лекції в групах “Україна – на шляху до Європейського 

суспільства” до Дня Європи в Україні, Організація практики студентів спеціальності 

готельно-ресторанна справа у готелях Болгарії. 

В червні на площі Конституції з нагоди святкування Дня Конституції України, 

студенти на чолі з проректором з виховної роботи прийняли участь у церемонiї 

покладання квітів до пам'ятника Незалежності України. 
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4.2 Інтелектуально-духовне виховання 

Інтелектуально-духовне виховання має на меті розвиток пізнавального 

інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати 

знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

реалізацію особистісного життєвого вибору та побудову професійної кар’єри на 

основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та 

відстоювати власну позицію. 

Початок студентського життя кожного першокурсника визначає посвячення в 

студенти, що кожного року урочисто проводиться в Харківському державному 

університеті харчування та торгівлі. Щорічно в ПС ”Сучасник” відбувається День 

знань: лекція для студентів 1 курсу з історії університету та знайомство зі 

студентським парламентом, керівниками гуртків. Проводяться лекції-екскурсії до 

музею ХДУХТ зі студентами 1 курсу, огляд документального фільму "ВНЗ очима 

студента".  

Важливою ланкою у житті першокурсників є адаптаційний період, коли вони 

знайомляться зі структурою університету, викладачами, організацією навчання та 

відпочинку. Починає зароджуватися справжня дружба, установлюються традиції 

студентської групи, з’являються лідери, визначаються таланти. Одним з 

найважливіших моментів згуртування студентів і сприяння розвитку творчої 

індивідуальності є залучення хлопців і дівчат у різноманітні університетські заходи, 

формування корпоративної культури.  

Традиційно у жовтні в нашому університеті проводиться фестиваль талантів 

першокурсників "Дебют", на якому свою невичерпну творчість показують студенти 

усіх факультетів та інституту. За ініціативи студентського самоврядування та при 

підтримці ректорату університету було організовано науково-інформаційний "Квест 

для першокурсників", завдяки такому заходу у першокурсників є змога краще 

ознайомитись з університетом та розташуванням аудиторій   та кафедр. Кожного 

року у нічному клубі "Місто" проходить вечірка – знайомство "Ласкаво просимо до 

ХДУХТ".  

Наш університет дає змогу розкривати свої здібності та вміння для подальшого 

удосконалення кожного, як особистості. Дає можливість втілювати свої замисли в 
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життя. Кожен студент, це індивідуальність з неповторною формою думки та 

сприйняттям навколишнього світу. Для закріплення його поглядів необхідна 

естетично – виховна робота.  

Виховний процес проводиться з використанням сучасних інноваційних 

технологій, які орієнтовані на розвиток особистості, здатної творити себе й своє 

життя, постійно оновлювати знання, швидко адаптуватися до змін у соціокультурній 

сфері. 

Дізнатися більше про університет, відчути себе важливою частиною цієї 

складної системи дають можливість майбутнім і дійсним студентам ХДУХТ "Дні 

відкритих дверей", "Дні факультетів", "Дні кафедр", "День технолога". Кожного року 

кафедра "Маркетингу та комерційної діяльності" проводить посвячення в 

маркетологи. Цей захід проходить в не звичайній формі. Першокурсники, студенти 

старших курсів та викладачі відпочивають на природі. Даний захід в неформальній 

обстановці згуртовує і надихає студентів та викладачів для подальшої співпраці.  

Щорічно два рази в рік проводиться інтелектуальна – командна між 

факультетська гра "Брейн-ринг".  

23 березня 2019 р. на базі спорткомплексу Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" було 

встановлено національний інтелектуальний рекорд із найбільшої кількості команд, 

які одночасно брали участь у грі "Що? Де? Коли?".  На заході були присутні більше 

1700 студентів. Всіх привітала зі встановленням рекорду голова Харківської 

обласної державної адміністрації Юлія Олександрівна Світлична. Від нашого 

університету у грі взяли участь 10 команд. Головна вимога до учасників – уміння 

оригінально і швидко мислити.  Три години яскравої цікавої емоційної 

інтелектуальної гри промайнули на одному диханні.  

Студенти Харківського державного університету харчування та торгівлі брали 

участь у навчальному квесті "Пошуки скарбів науки", який проходив у ХНАУ ім. 

Докучаєва  

Кожного року в холі університету проходить  міський захід ярмарок вакансій 

"Impulse" для спеціалістів сфери торгівлі та громадського харчування. Це 

можливість особисто зустрітись з представниками провідних компаній України. 
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Захід проходив приблизно півтори години. Декого відразу запросили на роботу, 

іншим пояснили процедуру працевлаштування, запропонували заповнити резюме. 

Студенти ХДУХТ прийняли участь в міському конкурсі студентських StartUp 

проектів "Харків – місто молодіжних ініціатив". Наші студенти подали 6 проектів в 

номінацію "Харків – територія успішної кар'єри" до Харківського національного 

економічного університету ім. С. Кузнеця та 2 проекти в номінацію "Рідному 

Харкову - сталий розвиток" до Харківського національного університету міського 

господарства ім. О.М. Бекетова. У номінацію "Харків- територія успішної кар’єри" 

подано шість робіт. У травні проекти захищали в другому турі перед експертною 

комісією.  

Нагородження переможців міського конкурсу студентських проектів "Харків - 

місто молодіжних ініціатив" відбулося у червні, в Харківській міській раді. 

Студенти нашого університету зайняли перше і друге призові місця за StartUp 

проекти в номінації "Харків - територія успішної кар’єри".  

І місце – Колобова Анна та Хотинська Тетяна, студентки 1 курсу, факультет  

управління  торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, тема проекту: 

"Iron products". 

II місце – Михайлова Анастасія та Чайка Альона, студентки 1 курсу, ННІХТБ, 

тема проекту "Смачний посуд". 

За ініціативи Ради молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації, підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації та Північно-Східного наукового центру НАН і МОН 

України проводиться науковий квест для команд студентів вищих навчальних 

закладів "Пошуки скарбів науки", присвячений Дню науки, в якому команда ХДУХТ 

прийняла участь. 

В нашому університеті діє клуб інтернаціональної дружби "Глобус".  

Цього року було організовано тематичне свято "Свято рідної мови", на якому 

студенти ознайомлювалися з національною культурою різних країн .  

Студент 1 курсу ННІХТБ Семенов Артем став учасником україно-польського 

освітньо-культурного проекту "Танцювальний крок до дружби/Dance step forwards 

friendship", який проходив з 8 по 16 жовтня у Польщі (гміна Поронін; місто Краків). 
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Артем був учасником міжнародного проекту за програмою Erasmus+. Тренінговий 

курс проходив з 19-26 січня 2019 р. у місті Медіаш, Румунія  

Артем Семенов, студент 1 курсу ННІХТБ став переможцем регіонального 

етапу конкурсу "Кращий студент України", організований молодіжною 

студентською громадською організацією "Студреспубліка", у номінації "Кращий 

студент-громадський діяч".  

Нагородження кращих волонтерів міста Харкова за активну допомогу дітям з 

обмеженими можливостями, участь у міжнародних, національних, обласних та 

міських проектах, належну організацію та проведення заходів для дітей з 

інвалідністю. Серед нагороджених - наш студент першого курсу ННІХТБ Артем 

Семенов. 

3 квітня 2019 р. студенти взяли участь у Всеукраїнській науково – практичній 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему: "Інноваційні 

технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді". 

30 вересня 2019 р. вся наша країна відзначала свято – Всеукраїнський день 

бібліотек. У цей день ми згадуємо про клопітну щоденну працю та високу місію 

бібліотекаря, його орієнтування у потоці інформації. Тож нехай з року в рік 

збагачуються фонди бібліотек, а в читальних залах буде багатолюдно! На свято 

завітали викладачі та студенти університету. 

4.3 Морально-етичне виховання 

Морально-етичне виховання – це формування стійких моральних якостей, 

почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів 

моралі: уміння жити і працювати в суспільстві, потреба брати участь у громадському 

житті, розуміння високої цінності людського життя, стійкий інтерес до минулого, 

сьогодення і майбутнього рідного краю. У центрі морально-етичного виховання 

знаходиться особистість людини, тому щоб навчати поважати людину – треба дати 

їй уявлення про морально-етичні принципи поведінки.  

Морально-етичні принципи виховуються в людині тільки через спілкування з 

людьми, через атмосферу доброзичливості в університеті, через залучення студента 
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в різну творчу діяльність, культурні заходи, через акти милосердя, якими 

насищається життя студентів у вузі.  

В університеті діє інститут кураторства, який очолює проректор з гуманітарно- 

виховної роботи, професор Єсінова Н.І. Засідання семінару проводяться раз на 

місяць, для розгляду актуальних питань з навчальної та гуманітарно-виховної роботи 

студентів. 

Як позитивний результат морально-етичної роботи слід відзначити активну 

участь студентів у підтримці діяльності доброчинних організацій і добродійних 

акцій. Студенти приймають участь в організації допомоги сиротам, 

малозабезпеченим сім’ям, людям похилого віку, постраждалим в зоні АТО. Щоб 

надати максимальну допомогу в нашому університеті діє своя волонтерська 

організація "Щедре серце", яка об’єднала в себе всі напрямки благодійності. 

Волонтерська діяльність є запорукою успішної самореалізації студентського 

самоврядування. Волонтерський рух в університеті є дієвим інструментом 

громадянського виховання молоді.  

Доброзичливість, співчуття до чужого горя, толерантне відношення до 

благодійних акцій притаманне нашим студентам та викладачам.  

Щорічно викладачі, співробітники та студенти приймають активну участь у 

благодійних акціях: "Я донор - я здоров!",  яка проходить двічі на рік. 

Розповсюджували  Благодійні марки "Фортеця" на суму 1250 грн. серед 

студентів та працівників ХДУХТ, з метою виховання у молоді історичної пам’яті, 

формування почуття патріотизму, глибокої поваги до історико-культурних надбань 

українського та інших народів, що проживають на території України.  

Підтримуємо та зміцнюємо міст довіри та милосердя між тими, хто може 

допомогти та тими, хто потребує допомоги разом із благодійною організацією 

Червоний Хрест України. Студенти та викладачі пожертвували нужденним речі та 

розповсюдили благодійні марки на суму 1500 грн.  

Згідно розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 2002 р. 

№ 525 "Про організацію шефської допомоги вищих навчальних закладів 

Харківського вузівського центру районам області та містам обласного значення" ми 

являємося шефами КЗ "Сахновщанського навчально-реабілітаційного центру".  
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До Великодня у квітні 2019 року керівництво та студенти університету 

передали КЗ "Сахновщанському навчально-реабілітаційному центру" муляжі 

овочів, фруктів та тваринок, 5 шт., географічні контурні карти, 49шт., українські 

віночки, 16 шт., колготки безрозмірні, тілесні, 33 шт., шоколадні яйця "Кіндер 

Сюрприз", 125 шт., паски, 125 шт., іграшки зібрані викладачами, співробітниками та 

студентами університету під час благодійної акції "Щедре серце". Всього на 

благодійні внески та грошову допомогу придбано подарунків на суму 7 206 гривень. 

До Дня Святого Миколая вихованцям було відправлено 120 солодких 

подарунків. 

Про великодушність та щедрість нашої університетської родини свідчать 

результати проведених протягом року благодійних заходів. Велике дякую за вашу 

небайдужість! 

4.4 Громадянсько-правове виховання 

Висока громадсько-правова культура є важливим аспектом усебічного 

розвитку особистості, тому як готує студентів до життя і діяльності в правовій, 

демократичній державі. Надзвичайно важливу роль у процесі виховної роботи 

відіграє громадсько-правова освіта та громадсько-правове виховання студентів. 

 У межах громадсько-правового виховання в Харківському державному 

університеті харчування та торгівлі систематично проводяться такі заходи: бесіди у 

клубі за інтересом "Школа правового виховання", бесіди з питань формувань 

правової культури студентів, поваги до Конституції України, законодавства; 

політологічні вікторини, засідання політ клубу "Думка" з метою обговорення 

актуальних політичних питань, засідання історичного гуртка, проведення круглих 

столів на тему: " Нове законодавство України та найбільш ефективні засоби його 

викладання та популяризації", засідання культорологічного гуртка за тематикою 

Всесвітнього Дня прав людини, виховні години, присвячені роз’ясненню 

кримінальної та цивільної відповідальності за правопорушення; тематичні бесіди 

"Нехай шанують на землі добро і справедливість", "Як захистити свої права", 

заняттях Школи лідерів, зустрічі студентів з представниками МВС, СБУ та 

адміністрації міста, проведення кураторських годин, бесід з питань формувань 

правової культури студентів, поваги до Конституції України, законодавства, круглі 
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столи, тематичні виставки книг до Всеукраїнського тижня права, конкурс віршів, 

статей, стіннівок: "Що важливіше: права чи обов’язки?", оглядова лекція "Жіночий 

рух в Україні" (проблеми гендерної дискримінації і гендерного насильства), 

ознайомлення з розпорядженнями адміністрації ХДУХТ.  

Один раз на рік проводиться день цивільної оборони. Так, 20 вересня на 

території ХДУХТ пройшов масовий захід з цивільної оборони. Приймали участь 

студенти, викладачі та співробітники університету. Цей захід допоможе поглибити 

знання кожного щодо надзвичайних ситуацій, їх типів, причин виникнення, 

ознайомити з правилами поводження під час надзвичайних ситуацій та способами 

захисту, вміння рятуватися, розвивати логічне мислення, виховувати 

дисциплінованість, відповідальність за свої дії. Для звернення уваги населення в 

екстрених випадках лунала сирена, котра продовжувалась 5 хвилин. 

В університеті продовжує свою діяльність центр соціологічних досліджень 

ХДУХТ, який провів ряд пілотних досліджень, показових для оцінки 

життєдіяльності вузу і вироблення програми і плану подальших досліджень. 

Відбувається моніторинг в сфері соціального життя студента, досліджується 

актуальність і задоволеність вибраної професії кожного студента. 

Було проведено низку заходів, щодо проведення 5-го Глобального Тижня 

безпеки дорожнього руху ООН (далі – Тиждень) під гаслом: "Лідерство в галузі 

безпеки дорожнього руху", що відбулося  з 06 по 12 травня та з 11 по 17 листопада 

2019 р., а саме: лекція "Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти", 

проведення круглого столу на тему: "Актуальні проблеми у сфері безпеки 

дорожнього руху", проведення кураторських годин на тему: "Безпека на дорозі-

безпека життя", проведення кураторських годин на тему: "Виховання дорожньої 

культури серед студентів", проведення лекцій для студентів "Правила дорожнього 

руху". 

Протягом звітного періоду здійснювалося формування політичної культури 

студентів шляхом проведення заходів присвячених проблемам розбудови 

української державності бесіди, круглі столи, семінари, диспути, лекції. 

Сучасна державна політика України спрямована на досягнення рівності жінок і 

чоловіків у суспільстві, на подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, на 
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створення необхідних соціальних і політичних передумов для найповнішої реалізації 

природних здібностей жінок і чоловіків у сферах трудового, суспільного та 

особистого життя. Здійснення гендерного виховання вимагає забезпечення 

методичними матеріалами, серед яких провідне місце займають методики з 

проведення виховних творчих заходів. Наявність методичних розробок та 

гендерного центру у виховній роботі університету сприяє створенню інтерактивного 

середовища у студентському колективі, а саме організації "Гендерної гри", 

"Гендерного марафону".  

9 квітня 2019 р. відбувся Фестиваль форум-театрів "Гендер в дії!", який 

проводився на базі Національної академії Національної гвардії України. Команда 

нашого університету взяла участь у цьому заході та отримала Диплом ІІІ-го ступеня 

за участь у фестивалі у рамках проекту "Через рівність та порозуміння до захисту і 

безпеки", а також Сертифікат "За відкриття завіси в жіночій історії". Конкурс 

видався пізнавальним та цікавим. 

18 квітня 2019 р. для студентів пройшло засідання політ-клубу "Думка" на 

тему: "Особливості президентської кампанії", яке організували викладачі суспільних 

та гуманітарних дисциплін.  

4.5 Художньо-естетичне виховання. 

Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-

естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх 

знань та вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку 

студентів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних 

потреб та інтересів. 

Протягом року студенти неодноразово відвідували Харківський державний 

академічний драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, Харківський академічний театр 

опери та балету ім. М.В. Лисенко, Харківську обласну філармонію, будинок органної 

та камерної музики, Харківський планетарій, Харківський історичний музей.  

16 листопада 2019 р. у ХНАТОБ ім. М.В.Лисенка відбувся мистецький 

фестиваль "Гаудеамус опера", присвячений міжнародному Дню студента.  

В межах художньо-естетичного виховання було організовано і проведено "Міс 

ХДУХТ",  "Новорічний вечір", свято студентів 3 курсу "Екватор" сумісно з "Днем 
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закоханих", свято присвячене дню закоханих "Закохана інтрига", "Містер ХДУХТ", 

конкурс "Студентська весна", свято присвячене Міжнародному жіночому дню "8 

березня". 

Щороку в ПС "Сучасник" проходить між факультетська гра КВК, що стала вже 

доброю традицією нашого університету.  

27 грудня  2019 р. випускники Харківського державного університету харчування та 

торгівлі завершили свою багаторічну подорож по "граніту науки" і отримали свій головний 

документ, до якого йшли довгих 5,5 років - Диплом магістра. На святі кожен випускник 

став зіркою і отримав свій диплом під гучні оплески. 

27 червня 2019 р. в ХДУХТ пройшло урочисте свято "Випуск бакалаврів-

2019". Випускників привітав ректор університету й вручив дипломи студентському 

парламенту і відмінникам навчання. Також бакалаврів привітали декани факультетів 

і директор інституту та проректори університету та вручили винуватцям свята 

довгоочікувані дипломи. На святі панувала атмосфера радості та суму водночас, бо 

випускники розуміли, що їх студентське життя позаду, а попереду хвилююче, 

незвідане доросле життя.  

Велику увагу художньо-естетичному вихованню студентської молоді 

приділяють працівники бібліотеки. За звітний період організовано чимало 

книжкових виставок-експозицій. Проведено багато різноманітних заходів, конкурсів, 

лекцій, інтелектуальних ігор, тематичних бесід, тематичних годин та літературно-

музичних вечорів. 

Інформаційне забезпечення усієї виховної роботи здійснюється через 

інформаційні стенди навчального корпусу, деканати, органи студентського 

самоврядування університету, газету "Вісник", стендові газети до різноманітних 

свят, офіційний сайт ХДУХТ, групи студентського самоврядування в соціальній 

мережі "Instagram" та "Facebook" під назвою "Активний ХДУХТ", також в цьому 

році було впроваджене інноваційний напрям інформування студентів – щотижневі 

теленовини "Студентські вісті". 

28 лютого и 6 березня 2019 року була проведена акція від "Coca-cola" під 

гаслом " #ділись емоціями". Студенти, викладачі та працівники університету мали 
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можливість придбати напій безкоштовно, за умов: сфотографуватися біля стенду 

"Coca-cola" та викласти своє фото в соціальні мережі з хештегом "#ділись емоціями".  

Культурно-дозвільна діяльність університету має свою специфіку й 

характеризується функціональною розмаїтістю, просвітньою спрямованістю, 

суспільним характером дозвільних  занять, колективним включенням до культурних 

процесів, морально-етичною спрямованістю. На сьогодні в університеті працює 8 

гуртків і колективів художньої самодіяльності (театральний, вокальний, 3 

танцювальних, драматичний, КВК, СТЕМ). 

4.6  Трудове виховання 

Трудове виховання студентів – одна з основних складових у формуванні 

особистості людини. Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. 

Трудове виховання ґрунтується на принципах: виявлення і розвиток 

індивідуальності в праці, високої моральності праці, ії суспільно корисної 

спрямованості, залучення студентів до різноманітних видів продуктивної праці, 

творчого характеру праці, єдності праці та багатогранності життя.  

Студенти університету систематично приймають активну участь у конкурсах 

"Зробимо гуртожиток чистим", "Гуртожиток наш дім", упорядкуванні територій 

університету та гуртожитку, у ярмарках вакансій, які організовують в університеті та 

в м. Харкові.  

Щороку проводяться заходи з питань підготовки та проведення виробничої 

практики студентів: бесіди на теми "Формування творчої, активної особистості і 

професійне зростання", "Діловитість, організованість, підприємливість — якості 

сучасного кваліфікованого фахівця"; залучення студентів до господарської 

діяльності, ремонту аудиторій, участі у загальноміському суботнику; конференції по 

результатам літньої практики по факультетам. 

4.7  Екологічне виховання. 

Мета екологічного виховання – формування відповідального і дбайливого 

ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості. Сучасний етап 

розвитку екологічного виховання будується на принципах єдності, історичної 
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взаємозв’язку природи і суспільства, соціальної обумовленості відносин людини до 

природи, на прагненні до гармонізації цих відносин.  

Формуванню екологічної культури особистості – реалізації основної мети 

екологічного виховання – сприяло проведенню тематичних бесід із метою 

пропаганди діяльності Уряду в галузі охорони життя, праці та навколишнього 

середовища; виховних годин, присвячених трагедії на ЧАЕС; тематичних бесід та 

круглих столів, присвячених екологічній ситуації в Україні, регіоні, м. Харкові; 

участь у навчаннях з цивільної оборони; виставках студентів з актуальних проблем 

екологічного майбутнього нашої країни.  

В університеті працює лабораторія охорони праці та кабінет безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту. 

В навчальні плани підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями введено 

дисципліну "Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту" (90 годин). 

Було проведено навчальною бібліотекою лекцію на тему: "Чорнобиль не має 

минулого 26.04.19 р. ( до дня Чорнобильської трагедії). 

У квітні 2019 р. проведено відкриту лекцію, присвячену Всесвітньому дню 

охорони праці, а у травні проведено круглий стіл, присвячений ризикам, пов’язаним 

з охороною праці. 

Кожного року наш університет приймає участь в Міжнародній компанії 

"Година Землі", що проводиться щорічно Всесвітнім фондом природи, проведено 

ознайомлено студентів з Положенням "Про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в ХДУХТ", проведено тематичні бесіди та 

круглі столи, присвячені екологічній ситуації в Україні, регіоні, м. Харкові, також 

були проведені кураторські години, присвячені Дню Чорнобильської трагедії. 

15 вересня 2019 р. на Олексіївському пляжі студенти нашого університету 

взяли участь в міжнародній екологічній акції "Міжнародний день чистих берегів". 

Було організовано та проведено прибирання від побутового сміття пляж. Разом із 

прибиранням проводилася і роз’яснювальна робота зі студентами щодо підвищення 

екологічної свідомості, дбайливого ставлення до навколишньої середи.  

15 вересня 2019 р. у парку Перемоги відбувся Healthy Fest Kharkiv. Студенти 

нашого університету прийняли участь у наймасштабнішому фестивалі здоров'я, 
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здорового харчування, саморозвитку та інших активностей. Фестивальна локація 

була цікава як дорослим, так і дітям. Healthy Fest Kharkiv - перший фестиваль, який 

об'єднає спорт, здоровий спосіб життя, мистецтво і вуличні культури. 

Студенти ХДУХТ екологічно свідомі люди, які додержуються правил 

раціонального природокористування, піклуються про поліпшення стану довкілля, 

борються проти його забруднення й руйнування. 

4.8 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Компонентом усебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне 

виховання. Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, 

спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний розвиток 

форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєвих важливих 

рухових навичок та вмінь. 

ХДУХТ надає широкі можливості студентам і співробітникам університету 

для участі в роботі спортивних гуртків та секцій, постійно проводяться змагання 

серед студентів ХДУХТ з різних видів спорту, в гуртожитках університету 

обладнано тренажерні, спортивні зали для занять спортом. 

Традиційно була проведена лекція лікарів 20-ї студентської лікарні для 

студентів першого курсу "Формування навичок здорового способу життя і 

профілактика захворювань, які найчастіше зустрічаються в молодіжному 

середовищі". 

Постійно здійснювалася робота з профілактики наркоманії, алкоголізму, 

ВІЛ/СНІДу; щороку проводяться лекції-тренінги на теми "За здоровий спосіб життя 

та профілактика захворювань", "Сучасна контрацепція", "Міфи про сексуальне 

життя молоді", "ВІЛ/СНІД – в Україні, це стосується кожного" та соціологічний 

моніторинг "Молодь та наркотики". 

З метою запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму 

щорічно проводяться виховні години та тематичні бесіди, практичні поради щодо 

здорового способу життя; проведення бесід, круглих столів з метою 

поінформованості студентів щодо шкідливості тютюнопаління та небезпеки 

вживання алкоголю, наркотичних засобів; формування мотивації до здорового 

способу життя в університетській газеті "Вісник". Формування потреби до 
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систематичних занять фізичною культурою і спортом, що є необхідною умовою 

підготовки фізично – здорових висококваліфікованих фахівців і виховання 

особистості громадянина України, реалізується не тільки через академічні заняття з 

фізичного виховання, а й через спорт і спортивно-масові заходи. 

Студенти університету беруть активну участь у змаганнях міського, обласного, 

республіканського, європейського і світового рівнів. 

Студенти І–ІV курсів ХДУХТ брали участь у спортивно-масових оздоровчих 

заходах кафедри, а саме: Спартакіаді обласних щорічних змаганнях "Спорт протягом 

життя" серед закладів вищої освіти Харківської області 2018/2019 н.р.; Спартакіаді 

ХДУХТ між факультетами; різноманітних спортивних заходах тощо. 

Проведені змагання між студентами університету з міні-футболу, 

легкоатлетичного кросу, настільного тенісу, шахів та шашок, волейболу, баскетболу, 

гирьового спорту армрспорту та туризму. Викладачами кафедри проводяться лекції 

для студентів на спортивну тематику. Крім того повсякчасно проводиться робота з 

виховання патріотизму та кращих моральних  якостей у студентської молоді у формі 

бесід. Розроблені методичні рекомендації щодо проведення ранкової гігієнічної 

гімнастики в гуртожитках з метою формування фізичної культури особистості. 

У цьому році в гуртожитку №1 відкрився спортивний зал для студентів 

університету. 

Протягом звітного навчального року понад 500 студентів нашого університету 

були залучені до спортивно-масових заходів різного рівня. 

І. ОБЛАСНІ ЩОРІЧНІ ЗМАГАННЯ "СПОРТ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ" СЕРЕД 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2018/2019. 

1.1. Чемпіонат м. Харкова серед Закладів вищої освіти 2018/2019 н. року з 

футболу. 

Футбольна команда ХДУХТ (головний тренер ст. викл. Пляшешник А.М.) – 

чемпіон м. Харкова серед команд Закладів вищої освіти 2018/2019 н. року . 

1.2. Зимовий чемпіонат м. Харкова серед аматорів 2019 року з футболу. 

Футбольна команда ХДУХТ (головний тренер ст. викл. Пляшешник А.М.) – 

срібний призер Зимового чемпіонату м. Харкова серед аматорів 2019 року. 

1.3. Греко-римська боротьба. 
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Команда ХДУХТ з греко-римської боротьби (тренер доц. Кудряшов І.О.) 

посіла VІІ місце у обласних щорічних спортивних змаганнях "Спорт протягом 

життя" серед ЗВО Харківської області 2018/2019 н. року. 

1.4. Боротьба вільна. 

Команда ХДУХТ з боротьби вільної (тренер доц. Кудряшов І.О.) посіла VІІ 

місце у обласних щорічних спортивних змаганнях "Спорт протягом життя" серед 

ЗВО Харківської області 2018/2019 н. року. 

1.5. Лижні гонки. 

Команда ХДУХТ з лижних гонок (тренер ст. викл. Черних М.М..) посіла VІІІ 

місце у обласних щорічних спортивних змаганнях "Спорт протягом життя" серед 

ЗВО Харківської області 2018/2019 н. року. 

1.6. Важка атлетика. 

Команда ХДУХТ з важкої атлетики (тренер ст. викл. Артюгін А.В.) посіла 

Х місце у обласних щорічних спортивних змаганнях "Спорт протягом життя" серед 

ЗВО Харківської області 2018/2019 н. року. 

1.7. Теніс настільний. 

Команда ХДУХТ з тенісу настільного (тренер ст. викл. Русанов М.В.) посіла 

ХІІІ місце у обласних щорічних спортивних змаганнях "Спорт протягом життя" 

серед ЗВО Харківської області 2018/2019 н.року. 

За підсумками обласних щорічних спортивних змагань "Спорт протягом 

життя" серед студентів закладів вищої освіти Харківської області у 

2018/2019 навчальному році студентська команда ХДУХТ набрала 88 очок і посіла 

ІV місце у ІІІ групі. 

ІІ. МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ. 

2.1. Міжнародний День спорту заради розвитку та миру (05.04.2019 р.). 

– майстер-клас та турнір з шахів; 

– майстер-клас та турнір з гирьового спорту; 

– майстер-клас та турнір з настільного тенісу. 

У заходах були задіяні понад 50 студентів університету. 

2.2. VІ Харківський міжнародний марафон (14.04.2019 р.). 

У марафоні були задіяні 50 студентів-спортсменів та 1 викладач. 
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2.3. Всеукраїнський легкоатлетичний забіг "Студентська миля – 2019" 

(31.05.2019 р.). 

У забігу були задіяні 20 студентів-спортсменів. 

2.4. Всеукраїнський легкоатлетичний забіг до Дня біженця (22.06.2019 р.). 

У забігу були задіяні 2 студенти-спортсмени та 1 викладач. 

ІІІ. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ. 

3.1. Етнічно-спортивне свято "Масляна – 2019" (05.03.2019 р.). 

У заході взяло участь понад 400 викладачів, співробітників, студентів та 

гостей нашого університету. 

3.2. Особисті змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки серед жінок 

професорсько-викладацького складу та співробітників ХДУХТ, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 8 Березня (06.03.2019 р.). 

У змаганнях взяло участь 34 представниці прекрасної статі.  

Переможцями та призерами змагань стали: І місце – діловод Навчально-

наукового інституту харчових технологій та бізнесу Інютіна Яна Андріївна; ІІ місце 

– доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчоконцентратів Гревцева Наталія В’ячеславівна; ІІІ місце – завідувач кафедрою 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, професор Бочуля Тетяна 

Володимирівна. 

3.3. Спортивне свято присвячене Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

Програма заходу: 

– воєнізована естафета;  

– перетягування канату;  

– легкоатлетична естафета 4х75м;  

– метання гирі вагою 16кг;  

– змагання з армспорту. 

У заході взяло участь понад 200 студентів університету. 

3.4. Спартакіада ХДУХТ з шахів, шашок, гирьового спорту, армспорту, тенісу 

настільного, прикладної гімнастики.  



 87 

Спартакіада тривала протягом 2018/2019 навчального року, в змаганнях якої 

взяло участь понад 120 студентів університету. 

ІV. ВИСТУПИ СПОРТСМЕНІВ НА МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ. 

1 червня 2019 року в рамках проведення серії забігів з перешкодами біля ТРЦ 

"Караван" був проведений захід – Race Nation Харків. Race Nation - це нові види 

змагань в Україні, аналогів якому ще не було. 10 студентів нашого університету 

прийняли участь в якості волонтерів. Кожен учасник отримав фірмові футболки 

DCH, диплом волонтера, нові знайомства, незабутні враження та неймовірний заряд 

емоцій і позитиву.  

4.9 Студентське самоврядування в університеті 

Згідно Болонського процесу та ст. 38 Закону України "Про вищу освіту" в 

університеті діють органи студентського самоврядування, метою функціонування 

яких є сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, формування у них 

навичок майбутніх організаторів, керівників. 

Головними сферами життєдіяльності студентів в освітньо-виховному 

середовищу університету є професійне навчання, особистісне зростання та 

самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, 

моральне, естетичне і фізичне самовдосконалення. 

Студентське самоврядування ХДУХТ:  

- це потужний фактор демократизації сучасної вищої школи, що сприяє 

вихованню у майбутніх фахівців лідерських якостей. 

- це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за 

підтримки адміністрації.  

- це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального 

закладу та в особистому житті.  

- це молодь, яка здатна об'єднати навколо себе однодумців для організації 

спільних справ. 

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на 

удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, 

виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Це така діяльність, за 
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допомогою якої максимально виявляються та реалізуються творчі здібності 

студентів і формуються Їх кращі моральні якості. 

Щодо значення студентського самоврядування як елемента навчально-

виховного процесу слід виділили наступні аспекти: 

• Студентське самоврядування виховує реальних лідерів українського 

суспільства, формує еліту нації. 

• Самоврядування дозволяє студенту, як і кожному громадянину, бути 

почутим. Участь в органах студентського самоврядування створює можливості 

реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість, стимулює активність 

молодого громадянина в суспільному житті в цілому. 

• Студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктивної співпраці 

між студентами та адміністрацією вузу. 

• Участь у роботі студентського самоврядування дозволяє також придбати 

організаторські вміння, привчає студента відповідально виконувати свої обов'язки і 

покладені на нього завдання. 

Студентське самоврядування в нашому університеті  на чолі з головою 

студентського парламенту Турбіним Андрієм набирає обертів, 

самовдосконалюється, шукає шляхи для становлення креативної цілеспрямованої 

команди нової формації, здатної мотивувати, переконувати, надихати до творчої, 

інтелектуальної діяльності та навчання, до досягнення високого рівня фахівця. 

Команда лідерів факультетів  та інституту згуртована в студентський парламент 

університету, має свою кімнату-штаб, обладнану  оргтехнікою та інтернетом, 

телевізором для трансляції  студентських новин, анонсів запланованих  заходів та 

проведені заходи. 

Велику роль в придбанні студентами досвіду самоорганізації і позитивних дій 

в соціальному оточенні грає студентський парламент і студентська рада, що 

обирається самими студентами (студентські ради є на кожному факультеті та в 

гуртожитках). Залежно від бажання, уміння, здібностей кожен студент-член 

парламенту університету або член ради факультету і гуртожитку  вибирає собі 

напрям, яким керує протягом року. Серед напрямів діяльності - навчальна, 
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інноваційна, наукова, трудова, культурно-масова, спортивна, інформаційна, 

редколегія та ін.  

Студентське самоврядування бере участь в засіданнях вчених рад університету 

і факультетів, висловлює свою думку і вносить пропозиції з питань, що стосуються 

інтересів студентів. Члени Вченої Ради від студентського самоврядування: 

1. Турбін А. В.; 

2. Коломоець А. А.;  

3. Алейнікова В. В.; 

4. Михайлова А. В.; 

5. Декадіна В.В.;  

6. Сидоренко О.В.  

В нашому університеті стипендією Президента України за 2018-2019 

навчальний рік: 

1. Струпова А. Г.; 

2. Далматова В.І. 

Стипендією Христофора Барановського за 2018-2019 навчальний рік: 

1. Лисенко Ю. Р. 

Стипендією імені О.С. Масельського за 2018-2019 навчальний рік: 

1. Позднякова Л. О. 

Матеріальної допомоги студентам в 2019 році  за рахунок студентської 

профспілки – 4 800,00грн. Профспілкою було витрачено на заохочення кращих 

студентів в формі призів, білетів до театру, подарунків, солодощів та нагород на 

суму 1538,41 грн, за рахунок університету – 3908,52 грн. 

Правильно організоване студентське самоврядування містить потужний 

виховний потенціал, розвиває лідерські якості, виховує активних громадян, відіграє 

значну роль в організації патріотичного виховання, яке спрямоване на формування в 

дітей любові до Батьківщини, формування іміджу України як європейської держави, 

дбайливого ставлення до рідної землі, мови, традицій, культури. 

20 травня 2019 р. в університеті відбулися вибори голови студентського 

парламенту ХДУХТ. Було представлено два кандидати: Турбін Андрій, член 

студентського парламенту, відповідальний за спортивно-оздоровчий сектор та 
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Петренко Максим, член студентського парламенту, відповідальний за 

адміністративний сектор. Обидва претенденти на посаду Голови студентського 

парламенту ХДУХТ талановиті, відповідальні та цілеспрямовані, але за 

підрахунками голосів, перемогу здобув Турбін Андрій. Вибори проводилися 

таємним голосуванням.  

У подальшому викладачами та студентським самоврядуванням планується 

продовження взаємодії щодо створення й розвитку умов для формування кращих 

якостей та здібностей молоді, джерел їх життєвих сил.  

Критично ставлячись до зробленого, реалістично оцінюючи масштаб задач на 

майбутнє, висловлюю вам вдячність за зваженість у підходах до проблем, творче 

відношення і постійну готовність до роботи, моральність, високий професіоналізм, 

якість та результативність у роботі. В наступному навчальному році сподіваюсь на 

вашу підтримку та активну участь у виховній роботі університету задля досягнення 

високих результатів.  

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що повага до особистості кожного 

учасника навчально-виховного процесу, розуміння запитів, інтересів, гідності, 

довіри до кожного, щирість, людяність, милосердя, доброзичливість стали 

запорукою знаходження оптимальних методів та форм роботи щодо формування та 

розвитку рис громадянськості студентів, реалізації виховної мети - набуття 

студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування особистісних 

ознак громадян своєї держави, досягнення високого рівня фахівця, гармонійно 

розвиненої особистості громадянина-патріота. 

Пріоритетними завданнями виховної роботи в університеті на 2020 рік є: 

- сприяння формуванню в університеті виховного та освітнього простору, 

у якому домінують демократично-ціннісні орієнтири, гуманізм, високоморальне та 

психологічно комфортне середовище для розвитку професійної культури, традицій 

української вищої освіти; 

- створення системи профілактики правопорушень у студентському 

середовищі, підтримання безпечних умов життєдіяльності університету;  
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- формування гармонійної особистості на основі національно-

патріотичного виховання студентів; 

- забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі засвоєння 

європейських та національних цінностей і корпоративних традицій та сприяння 

участі студентів у діяльності органів студентського самоврядування; 

- створення та підтримка діяльності нових студентських творчих 

об'єднань, гуртків, клубів за інтересами; 

- проведення зустрічей студентів з провідними вченими, педагогами, 

художниками, спортсменами, під час яких обговорюються питання формування 

професійних та особистих якостей майбутніх фахівців; 

- залучення студентів до участі в державних молодіжних програмах, 

патріотичних і художньо-культурологічних проектах; 

- надання підтримки обдарованій молоді, усебічна активізація творчої, 

наукової, професійної та громадської діяльності студентів; 

- створення умов для вільного розвитку особистості, реалізації творчих 

здібностей і самовдосконалення;  

-   підтримка студентських  ініціатив: створення студентам умов для 

формування додаткових професійних і загальнокультурних компетенцій у руслі 

освітнього проекту університетського масштабу "Школа компетенцій"; 

- активізація діяльності студентського самоврядування, посилення 

соціальної відповідальності в руслі вирішення задач, підтримки та розвитку 

студентських ініціатив (творчості, навчання студентського активу, участі у 

вирішенні питань студентського життя) ;  

- активізація діяльності студентського прес-центру. Створення нових 

програм, телесюжетів з формування  позитивного іміджу ХДУХТ; 

- сприяння розвитку волонтерського руху в університеті за різними 

напрямками; 

- розробка інтернет-ресурсів, популяризація історії та культури 

Слобожанщини; 

- розширення  переліку заходів, що сприяють здоровому способу життя та 

активне залучення до них студентів; 
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- забезпечення реалізації ціннісно-компетентнісного підходу відповідно до 

цілей, задач, технологій і методів виховання, завдань з підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, які мають сформовану громадянську позицію, 

високий рівень професійної та громадської активності; 

- формування в студентів прагнення засвоювати цінності культури,  

дотримуватися загальнолюдських норм гуманістичної моралі, професійної етики, 

інтелігентності; 

- зняти фільм "Наш університет – наша гордість". 
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5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Важливим аспектом діяльності кожного закладу вищої освіти є міжнародне 

співробітництво, яке є невід'ємною складовою життя університету і розвивається 

в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему 

вищої освіти. Динамічна міжнародна співпраця є необхідною умовою 

інтегрування нашого університету в сім’ю європейських університетів, розвитку 

дружніх відносин з закордонними партнерами, зміцнення міжкультурних зв’язків. 

Контакти з закладами вищої освіти інших країн дозволяють значно підвищити 

кваліфікацію співробітників шляхом проведення спільних наукових досліджень, 

організації стажування професорсько-викладацького та студентського складу, 

покращити або розробити нові освітні програми та дисципліни, організувати 

обмін викладачами і студентами, тощо. В цьому розділі наведено інформацію про 

діяльність університету з напрямку міжнародного співробітництва у 2019 році.  

Важливим напрямом міжнародної діяльності університету є пошук нових 

закордонних партнерів для співробітництва. 

В цьому році загальна кількість закордонних установ з якими університет 

має договори про співпрацю перевалила за відмітку 100. Це університети та 

установи з 30 країн світу, таких як: Австрія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, 

Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Іспанія, Казахстан, Китай, Латвія, 

Молдова, Марокко, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, 

Чехія, Чорногорія, Швейцарія та інші.  

За звітний рік були підписані угоди про співпрацю із наступними 

установами:  

� Вірменській державний економічний університет, м. Єреван.  

� Економічний університет м. Варни (Болгарія).  

� Вища школа вроди, здоров’я та освіти м. Познань (Польща). 

� Компанія Future Intelligence Co., м. Шанхай (Китайська народна 

республіка).  

� Компанія Hua Yue Dong Fang, м. Харбін (КНР). 

Важливим фактором у створенні позитивного іміджу університету є 

прийом закордонних делегацій та офіційних осіб, що прибувають до 

університету, а також відвідування інших провідних університетів. У минулому 

році ми приймали в університеті делегації: 

� Батумського державного університету (Грузія) – проф. Ібраїм Дідманідзе; 
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� Вірменського державного економічного університету, м. Єреван – 

проректор з наукової роботи проф. Татул Мкртчян; 

� Вищої школа бізнесу, мистецтв та технологій м. Рига (Латвія) – проректор з 

навчальної роботи Ілмарс Крейтус; 

� Вищої школи здоров'я, краси та освіти в м. Познань (Польща) – проректор з 

міжнародної роботи проф. Якуб Коралевскі; 

� Університету Хасана ІІ м. Касабланка (Королівство Марокко) – проф. 

Мохаммед Маламан, проф. Хассан Згарі, проф. Наваль Мутазакі; 

� Університету Султана Мулай Слимана, м. Бені-Меллаль (Королівство 

Марокко) - ректор університету проф. Бушїб Мернарі; 

� Американського бізнес-інкубатора eo Business Incubators - проф. 

Корнельського університету (США) Чарльз Уaйтхед; 

� компанії Future Intelligence Co., м. Шанхай (Китайська народна республіка);  

� компанії Hua Yue Dong Fang, м. Харбін (КНР); 

� компанії "Керко" (Болгарія), до якої належать мережі готелів "Libena 

Resort", "IberoStar", "Melia Grand Hermitage", де проходили стажування 

студенти нашого університету – менеджер з розвитку Мілен Стоянов; 

� компанія “TAYGA” (Туреччина), яка пропонує нашим студентам пройти 

стажування у провідних 5-зіркових готелях Туреччини – директор із 

закордонних операції Музаффер Сезгін; 

� та інших. 

Усім гостям приділялось достатньо уваги, гостинності та були створені усі 

необхідні умови для плідної роботи. 

Делегації нашого університету відвідали такі наукові заклади, як: 

� Головний офіс компанії Future Intelligence Co. в м. Шанхай, Китай (проф. 

Пивоваров Є.П.), яка веде наукову, освітню та культурну діяльність. 

� Вищу школу здоров'я, краси та освіти в м. Познань, Польща (проф. 

Евлаш В.В, та проф. Фощан А.Л.), де взяли участь у роботі конференції 

"Дієтологія - виклики 2019 року". 

� Південно-Казахстанський державний університет ім. Ауезова в м. Шимкент, 

Казахстан (проф. Потапов В.О., проф. Евлаш В.В), де читали авторські 

курси лекцій та консультували магістрів та PhD здобувачів.  

� Університет харчових технологій в м. Пловдив, Болгарія (проф. 

Дубініна А.А., проф. Дейниченко Г.В., доц. Беляєва І.М.). 
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� Економічний університет м. Варни, Болгарія (проф. Терешкин О.Г., проф. 

Малюк Л.П., проф. Фощан А.Л.). 

� Стамбульський міський університет, Туреччина  (проф. Головко М.П.).  

� Штаб-квартира ООН у м. Нью-Йорк, США (проф. Крутова А.С.), де брала 

участь у конференції з питань досягнення сталого розвитку. 

� Академію економічної освіти Молдови, м. Кишинів; 

� Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі, Грузія; 

� Вірменський державний економічний університет, м. Єреван; 

� Ризька міжнародна школа економіки та ділового адміністрування, Латвія, де 

наші викладачі (проф. Гросул В.А., проф. Круглова О.А., доц. Зубков С.О.) 

приймали участь у заходах з реалізації проекту Ерасмус+. 

Всі ці зустрічі також були направлені на поширення позитивних відомостей 

про наш університет за межами України. 

Задля використання у навчальному процесі передового досвіду провідних 

закордонних вишів дуже важливим є підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу за кордоном. Крім того, закордонне стажування є 

необхідною умовою для отримання вчених звань доцента та професора. Наведу 

декілька прикладів успішного стажування наших викладачів: 

� Проф. кафедри технології харчування Фощан А.Л. та проф. кафедри хімії, 

мікробіології та гігієни харчування Евлаш В.В. пройшли науково-

педагогічне стажування на базі Університету здоров'я, краси і освіти в м 

Познань (Польща). 

� Проф. Давидова О. Ю. пройшли підвищення кваліфікації за програмою 

"Інноваційні методи та технології в освіті" у Вищий Школі Бізнесу м. 

Домброва Гурніча, Польща. 

� Проф. Надія Полстяна та проф. Тетяна Кононенко пройшли науково-

педагогічне стажування на тему: "Нові технології та інновації у вищій 

освіті" у Вищій школі менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія. 

� Доц. Галина Степанькова пройшла науково-педагогічне стажування у 

Фінляндії (в Західно-Фінлянським Коледжі, м. Гуйтінен), де вивчала 

організацію навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з 

інтенсивним вивченням англійської мови, про що отримала відповідний 

сертифікат. 
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� Доц. Олена Лісніченко пройшла науково-педагогічне стажування на тему: 

"Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження 

у підготовку фахівців з економіки та управління" у Вищій школі бізнесу та 

підприємництва в Острівце-Свентокшиському, Польща. 

� Доц. Федак Н.В., доц. Лисак Г.Г., доц. Величко К.І. пройшли наукове 

стажування "Академічна доброчесність" у Вищим Духовному Семінаріумі у 

Варшаві, Польща. 

� Доц. Катерина Сподар пройшла науково-педагогічне стажування на тему: 

"Особливості підготовки висококваліфікованих фахівців світового рівня у 

технічній галузі" у Чеському технічному університеті м Прага (Чеська 

Республіка). 

Щодо закордонних стажувань студентів. 

Ми маємо угоди про співпрацю із різноманітними компаніями такими, як 

AIESEC Ukraine, STUDENT TRAVEL, STUDEX, TAYGA, JOBTRUST, 

ЮНИТЕМП, ЄВРОПА, та інші, які пропонують нашим студентам різноманітні 

програми академічного обміну та стажування за кордоном. 

Студент 2 курсу ННІХТБ Артем Семенов, брав участь в українсько-

польському проекті “Танцюй назустріч дружбі” в м. Краків, Польща, в програмі 

студентських обмінів “Unveil Culture”, Республіка Молдова, а також в проекті 

Erasmus "Free speech as the bedrock of liberty" на Мальті, та у міжнародному 

тренінговому курсі "Conflict mapping", Іспанія. 

Студенти університету разом з іншими переможцями конкурсу "Харчові 

технології-2019", що організував Фонд Бориса Колесникова, відвідали 

міжнародну виставку кондитерських виробів у Німеччині в м. Кельн. 

В цьому році 33 наших студенти проходили стажування в Болгарії, та 15 в 

Туреччині. В Болгарії – це 5 зірковий готель "Melia Grand Hermitage", 

розташований в курортній зоні Золоті піски, та 4 зірковий готель "Iberostar Sunny 

Beach Resort", розташований в місті Сонячний Берег. Студенти працювали на 

посадах помічника повара, кондитера, офіціанта. В Туреччині – це мережа 5 

зіркових готелів Papillon, наші давні партнери, а також нові партнери - готелі 

"Susesi Luxury Resort", "Queen’s Park Tekirova Resort" і "Granada Luxury Resort". 

Це всесвітньо відомі 5зіркові готелі на Анталійському узбережжі Середземного 

моря, обладнані за найвищими стандартами якості. Тут наші студенти проходять 

стажування на посадах офіціантів, барменів, кухарів, працівників офісу по роботі 
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з клієнтами, адміністраторів на Reception, спортивних та дитячих аніматорів, гідів 

і трансферменів. 

Стажування наших студентів за кордоном сприяє закріпленню їх 

теоретичних знань та вивченню практичного досвіду ведення бізнесу в країнах з 

більш розвиненим туристичним та готельним сектором економіки. 

Наступний, дуже важливий напрямок роботи, це діяльність щодо 

одержання університетом міжнародних наукових і освітніх грантів та 

виконання наукових робіт спільно із закордонними партнерами.  

У минулому навчальному році в університеті в рамках програми Erasmus+ 

виконувався проект, підготовлений кафедрою економіки та управління, під 

назвою "Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва". Бюджет 

проекту майже 60 тис. євро, 50 із яких надав Євросоюз. Співвиконавцями проекту 

були університети Молдови, Грузії, Білорусії, Вірменії, Латвії.  

Основним завданням проекту є організація мережі центрів підготовки та 

підтримки молодіжного підприємництва на базі вищих навчальних закладів, та 

розробка навчального курсу за специфікою ведення бізнесу в контексті 

європейської інтеграції і його впровадження в навчальні плани університетів-

партнерів.  

В рамках реалізації проекту проф. Гросул В.А., та доцент Зубков С.О. 

відвідали Батумський державний університет ім. Шота Руставелі та прийняли 

участь у роботі міжнародної науково-практичній конференції, Вірменський 

держаний економічний університет (м. Єреван), де взяли участь у міжнародному 

молодіжному конкурсі Startup-Project, Ризьку міжнародну школу економіки та 

ділового адміністрування (RISEBA) (Латвія), де прийняли участь у роботі 

міжнародної конференції з управління бізнесом, Академію економічної освіти 

Молдови (АСЕМ), де прийняли участь у роботі семінару з підтримки 

молодіжного підприємництва. на базі нашого університету відбулася 

координаційна нарада, де була підписана партнерська угода та обговорювалися 

плани реалізації усіх заходів, передбачених проектом.  

З метою пошуку нових міжнародних партнерів для виконання науково-

дослідних проектів фахівці кафедри технології харчування приймали участь у 

спеціалізованому 6-му міжнародному B2B форумі у Вільнюсі, де представляли 

передові розробки кафедри та наукового кластеру університету. Крім того, були 

проведені переговори з приводу подальшого міжнародного співробітництва за 
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напрямом науково-практичних досліджень з представниками товариства ELAYO 

(Іспанія). Очікується підписання договору на виконання спільного наукового 

дослідження в області капсулювання харчових продуктів. 

Також, у цьому році 2 проекти кафедри товарознавства та експертизи 

товарів отримали позитивне рішення Європейської комісії на фінансування 

навчання протягом семестру одного студента та одного викладача з ХДУХТ та по 

одному студенту і у викладачу із з Економічного університету м. Варни (Болгарія) 

та Університету м. Фоджі (Італія) по програмі Erasmus+ ключової дії КА1 (обмін 

студентами та викладачами).  

Одним з важливих напрямків освітньої діяльності Української держави є 

підготовка фахівців та наукових кадрів високої кваліфікації для іноземних 

країн в навчальних закладах України. Кількість іноземних студентів, які 

навчаються у закладі вищої освіти є одним із показників його діяльності. В 

нашому університеті підготовка іноземних громадян здійснюється за 

акредитованими спеціальностями та на Підготовчому відділенні для іноземних 

громадян з загальним ліцензованим обсягом 275 осіб.  

З метою залучення на навчання до університету більшої кількості іноземних 

студентів, нами в цьому році проводились різного роду профорієнтаційні заходи. 

Була проведена зустріч ректора із суб’єктами підприємницької діяльності – 

контрактерами, які привозять іноземних громадян на навчання. Були організовані 

поїздки із презентацією нашого університету по школам Азербайджану, Грузії, 

Марокко, де відбувались зустрічі із випускниками старших класів, та із 

батьківськими комітетами.  

В таблиці 5.1 наведено кількість іноземних громадян, які навчалися в 

університеті станом на 01 січня 2019 року. Їх кількість 298 осіб з 27 країни світу - 

це 57 місце із 443 у загальному рейтингу закладів вищої освіти України, які 

здійснюють навчання іноземних студентів. Переважна більшість наших студентів-

іноземців із Королівства Марокко, Азербайджану, Туркменістану, та Нігерії.   
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Таблиця 5.1 

Розподіл за країнами, з яких приїхали студенти ХДУХТ 

№  Частина 

світу 

Країна Кількість 

студентів 

1 Азія Азербайджан 27 

2  Туркменістан  45 

3  Афганістан 1 

4 
 

Сірійська Арабська 

Республіка 
2 

5  Китай 1 

6  ОБГ (Палестина) 3 

7  Ємен 2 

8  Бангладеш 1 

9  Йорданія 7 

10  Іран 1 

11  Ірак 2 

12  Індія 1 

13 Африка Гана 5 

14  Марокко 117 

15  Лівія 3 

16  Ліван 1 

17  Нігерія 26 

18  Єгипет 6 

19  Танзанія 2 

20  Судан 8 

21  Коморські острови 2 

22  Камерун 16 

23  Гвінея 1 

24  Мозамбік 1 

25  Алжир 13 

26 Європа Грузія 3 

27  Чехія 1 

    Усього: 298 
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В таблиці 5.2 наведено розподіл іноземних студентів за факультетами 

університету: 165 осіб – це слухачі Підготовчого відділення, 59 – студенти денної 

форми навчання, 70 – заочної, та 4 аспіранти.  

Велика частина наших студентів-іноземців (117 осіб) із Королівства 

Марокко. Це немалою мірою завдяки проведеним у минулому та позаминулому 

році профорієнтаційним заходам – презентація університету на Міжнародному 

освітньому форумі у Марокко, де відбувались особисті зустрічі з потенційними 

абітурієнтами та їх батьками, відкриття в нашому університеті марокканського 

центру. 

Таблиця 5.2 

Розподіл студентів за факультетами 

відділення 
Факультет  

денне заочне 
Разом 

 Економічний 33 34 67 

 Менеджменту 9 30 39 

 Обліково-фінансовий 12 2 14 

 ФУТПМД 3 3 6 

 ННШХТБ 2 1 3 

 Підготовче відділення 165 - 165 

 Аспірантура 4 - 4 

Усього: 298 

За минулий навчальний рік до бюджету університету від навчання та 

проживання іноземних студентів надійшло більше 10 мільйонів гривен. 

Таким чином, університет намагається своєю діяльністю сприяти 

інтернаціоналізації вищої освіти і виведенню сучасної української освіти на 

рівень світових вимог. Розширена мережа закордонних партнерів, з якими 

укладаються освітні угоди, проводяться міжнародні виставки, конференції; 

організовуються закордонні стажування; ведеться обмін інтелектуальними 

ресурсами; формується спільна навчально–наукова діяльність, яка поступовими, 

але впевненими кроками веде наш університет до світового визнання. 
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Основні завдання на наступний рік: 

� Створити й постійно підтримувати привабливий для іноземних партнерів 

імідж університету з метою поширення позитивних відомостей про 

університет за межами України. 

� Встановлення нових та розвиток існуючих контактів з іноземними 

навчальними та науково-дослідницькими закладами.  

� Проведення спільно із іноземними партнерами заходів задля популяризації 

та залучення коштів на діяльність університету.  

� Активізація роботи щодо участі університету у програмах міжнародної 

технічної допомоги.  

� Збереження та збільшення контингенту іноземних студентів. 

� Розробити систему обов’язкового підвищення мовної компетенції студентів, 

викладачів та співробітників університету з метою активного їх залучення 

до міжнародної діяльності. 

� Сприяння участі представників науково-педагогічного колективу та 

студентства у програмах обміну, стипендіальних міжнародних програмах, 

грантах та стажування закордоном. 
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6. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

У 2019 році разом з вирішенням питань виробничо-технологічного 

характеру, колективом адміністративно-господарської частини розроблялись 

заходи і проводились роботи з подальшого розвитку та удосконалення 

матеріально-технічної бази університету. 

Також, в умовах обмеженого фінансування протягом минулого року, 

виконано великий обсяг робіт в будівлях соціально-побутового призначення, 

роботи по вдосконаленню навчально-матеріальної бази та утриманню споруд і 

приміщень, інженерних мереж і комунікацій та прилеглої території у належному 

стані. 

В першу чергу головні зусилля були спрямовані на покращення умов 

проживання та навчання студентів, робочих місць професорсько-викладацького 

складу та працівників університету. 

З цією метою проводились поточні ремонти на об’єктах університету, дрібні 

та косметичні ремонти навчальних приміщень і лабораторій, кафедр, службових і 

складських приміщень, гуртожитків. Проведені роботи спрямовані на утримання 

будівель, споруд, приміщень та прилеглої території університету до відповідності 

нормам та вимогам протипожежної, санітарної та охорони праці. Здійснювалися 

профілактичні заходи по забезпеченню зносостійкості і працездатності існуючих 

систем водопостачання, водовідведення, електропостачання та подання 

теплоносія і газу. 

За звітний період обсяг фінансування робіт із загального та спеціального 

фондів склав: 

поточний ремонт (ліфтів, приміщень) та послуги різні 632639,00 грн 

експертиза  та технічний огляд ліфтів                                                               29800,00 грн 

придбання матеріалів та товарів  1816800,00 грн   

придбання устаткування та інструменту                         83000,00 грн  

програмне забезпечення, телекомунікації та Інтернет    259200,00 грн 

проведення ремонтів за рахунок спонсорів                    609200,00грн 

інші товари                                                                          99930,00 грн 
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За звітний період поточний ремонт приміщень навчальних корпусів, 

гуртожитків та ПС "Сучасник" виконувався переважно робітниками університету, 

що змогло значно заощадити кошти. 

Господарським способом в навчальних корпусах був проведений  великий 

обсяг ремонтних робіт на суму, а саме: 

- демонтована металева конструкція та побудована утеплена стіна з газобетону, 

улаштування стяжки, плитки  на запасному виході; 

- засклений та утеплений балкон 9- го поверху висотного корпусу; 

- часткове фарбування коридору 3- го поверху висотного корпусу; 

- ремонт приміщень у кабінетах №№ 54, 324, 1404, 1405, 1406, 1408, 22а    

(ремонт стін та стель, шпаклівка та поклейка шпалер, фарбування вікон та 

дверей, улаштування покриття підлог з лінолеума);  

- малярні роботи в туалеті 10 поверху 14-ти поверхового корпусу; 

- косметичний ремонт ганку та фасаду центрального входу; 

- покриття лаком паркетних підлог приймальної ректора,  22а та 45 аудиторії; 

- виконаний ремонт покрівлі над запасним виходом та над кабінетами  31, 533; 

- оновлення розміток майданчика для паркування; 

- фарбування фасадного паркану; 

- заміна дверей на металеві запасного виходу, улаштування підлоги, утеплення 

балконної рами технічного поверху (танцювальна зала); 

- ремонт сходів біля сміттєпроводу; 

- постійно виконуються роботи по благоустрою прилеглої території 

(прибирання снігу взимку, навесні висадка квітів,  влітку покіс трави, вирубка 

чагарників, аварійних дерев, двічі побілка бордюрів, весною побілка дерев, 

восени прибирання листя). 

За допомогою підрядних організацій та спонсорів  виконані такі будівельні 

роботи в університеті: 

- засклений, зміцнений, та утеплений балкон на 15-му  поверсі висотного 

корпусу; 

- замінені старі вікна на нові енергозберігаючі в 22а, канцелярії, архіві та на 

запасному виході, в кабінетах: проректора з наукової роботи, проректора з 

міжнародної роботи, проректора з АГР,  відділу кадрів,  бухгалтерії, 

господарській частині; 
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- замінені двері на протипожежні в електрощитових та складських приміщеннях 

університету; 

- встановлені утеплені двері на двох запасних виходах навчального корпусу; 

- був замінений заклинений та непридатний до експлуатації редуктор ліфтового 

обладнання  пасажирського ліфта на робочий. 

Протягом 2019 року поточні ремонтні роботи господарським та підрядним 

способами виконувалися в гуртожитках університету. 

По гуртожитку № 1: 

- ремонт ганку  центрального та запасного виходів; 

- косметичний ремонт спортивного залу; 

- придбано меблів в кімнату на загальну суму 157200 грн.; 

- ремонт підлоги 5-го поверху (улаштування підлоги з OSB); 

- заміна дверей на 2-м та 3-м поверхах; 

- підрядною організацією був виконаний поточний ремонт душових кімнат 

(демонтаж старих гідроізоляції та керамічної плитки та улаштування нової 

гідроізоляції з покриттям нової керамічної плитки) на суму 92251,60 грн; 

- заміна вступної засувки на холодному водогоні в колодязі.  

По гуртожитку № 2: 

- замінено стару перегородку на сучасну металопластикову для чергових 

гуртожитку в фойє 1-го поверху; 

- пофарбовані стеля та стіни в фойє; 

- пофарбовані стіни на сходових клітках 3, 4, 5 поверхів; 

- виготовлення 20-ти решіток на вікна гуртожитку; 

- покриття підлоги з керамічної плитки в фойє. 

Окремі роботи були також виконані в ПС "Сучасник": 

- ремонт стін та стелі холу; 

- підрядною організацією був виконаний поточний ремонт майданчика перед 

входом в ПС "Сучасник" з улаштуванням  гідроізоляції, бетонування та 

укладка плитки на суму 179791,18 грн. 

Згідно плану підготовки до експлуатації енергосистем університету в 

зимовий період проведені профілактичні роботи в усіх щитових навчальних 

корпусів та гуртожитків. 

Виконувались повсякденні заходи по підтриманню енергозбереження 

навчальних корпусів, Палацу студентів та гуртожитків університету. 
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За участю вимірювальної лабораторії зроблені щорічні випробування опору 

ізоляції електромереж (0,4 кВ) і електроустаткування на всіх об’єктах 

університету. Також було проведено випробування і повірка засобів захисту і 

інструменту електромонтерів. У плановому порядку енергослужбою проведені: 

- повністю замінена  електропроводка  в аудиторії 22а, кабінеті 324; 

- встановлено 2 додаткових камери відеоспостереження на території 

університету та підключений відеореєстратор для запису; 

Для зменшення споживання електроенергії в університеті були проведені 

наступні роботи: 

- замінені світильники на сучасні енергоефективні в аудиторії 22а, кабінеті 

324, в холі, коридорі 3-го поверху університету та частково у гуртожитку № 

2; 

- повністю замінені світильники на економічні в гаражі університету. 

За звітний період вдалося значно зекономити електроенергії, майже вдвічі з 

порівнянням минулого року. 

В цілях належної роботи інженерних систем в зимовий період власними 

силами виконані роботи: 

По системі опалення: 

- ревізія і ремонт запірної арматури; 

- повірка приладів обліку витрати теплової енергії та манометрів, 

встановлених на трубопроводах в теплових вузлах; 

- заміна аварійних ділянок трубопроводів систем опалення; 

- підготовка теплових мереж університету, гідравлічні випробування систем 

опалення і здача їх інспекції КП "ХТС",   та   отримання   актів  готовності 

до опалювального періоду 2019-2020 рр.; 

- заміна ділянки трубопроводу опалення в тепловому вузлі навчальних 

корпусів. 

За допомогою спонсорів був виконаний великий обсяг робіт з реконструкції 

застарілого та неефективного обладнання теплопункту університету. Загальна 

сума робіт та матеріалів склала  понад 590 000 грн. Нове сучасне обладнання 

займає втричі менше площі, потребує вдвічі менше електроенергії та дозволяє 

більше економити енергоресурсів. За опалювальний період  2019 р. вдалося  

вийти на показник витрат гігакалорій минулого року, але в приміщеннях було 
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тепліше на 5 градусів. В наступний опалювальний період мета – це зменшити 

витратити натуральних показників. 

По системі водопостачання: 

- ремонт санітарно-технічних приладів в туалетах навчальних корпусів;  

- заміна аварійних ділянок трубопроводів холодного водопостачання в 

приміщеннях навчальних корпусів; 

- проводиться заміна магістрального водопроводу в підвальних приміщеннях 

навчального корпусу; 

- виготовлено паспорт водного господарства на об’єкти університету. 

- демонтаж, непридатних до експлуатації та навантажуючих висотну будівлю 

резервних баків на технічному поверсі університету; 

- заміна пожежних кранів в 14-ти поверховому навчальному корпусі. 

Разом з тим однією з найбільш гострих проблем університету є раціональне 

використання енергоресурсів. Біля 800 тис. грн. щомісячно університет витрачав 

на опалення та гарячу воду. 

Протягом 2019 року в університеті були проведені енергозберігаючі заходи, 

спрямовані на скорочення споживання енергоресурсів, що дозволило в значному 

обсязі зекономити кошти. Замінені вікна на енергозберігаючі. Проводився 

суворий контроль за виконанням встановленого ліміту споживання електроенергії 

в навчальних корпусах та гуртожитках університету. 

Але наряду з цим в окремих структурних підрозділах університету мають 

місце суттєві недоліки в проведенні заходів щодо економного використання 

енергоресурсів. 

В навчальних корпусах протягом дня не здійснюється контроль за 

вимиканням освітлення в аудиторіях, лабораторіях, службових приміщеннях і 

кабінетах. Мають місце випадки залишення освітлення в кабінетах та аудиторіях 

в нічний час. Не завжди раціонально використовуються комп’ютерна та 

електротехніка, також мали місце використання електрообігрівачів. Не скрізь 

виконуються заходи по збереженню холодної води. 

Більше всього недоліків з цих питань продовжують мати місце в 

студентських гуртожитках № 1 та № 2.  

В умовах економічної кризи та високих тарифах на комунальні послуги 

кожен з нас повинен перейнятися відповідальністю щодо важливості скорочення 

енергоспоживання та економії енергоресурсів в гуртожитках та навчальних 
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корпусах, проводити роз’яснювальну роботу з цих питань із студентами 

університету. 

Протягом минулого року в університеті щорічно проводився комплекс 

заходів з метою покращення, удосконалення та  підвищення існуючого рівня  

охорони праці та пожежної безпеки, уникнення надзвичайних ситуацій: 

- розроблені усі  Положення з охорони праці, які затверджують обов'язки 

керівників структурних підрозділів щодо забезпечення здорових і безпечних 

умов праці та навчання; 

- розроблялись та оновлювались інструкції з охорони праці  та пожежної 

безпеки; 

- постійно проводились  з працівниками та студентами інструктажі з охорони 

праці та пожежної безпеки;  

- придбані вогнегасники, пожежні шафи та рукава, таблички  на загальну 

суму  35 000 грн; 

- проводився медичний огляд працівників, що працюють у небезпечних 

умовах праці та осіб віком до 21 року; 

- проводилось навчання та перевірка знань з питань безпеки життєдіяльності 

(охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху) посадових 

осіб і працівників; 

щорічно проводяться: 

- навчання та перевірка знань працівників, які працюють у небезпечних 

умовах праці; 

- страхування членів добровільної пожежної дружини університету; 

- згідно наказу ректора створена комісія для проведення заходів щодо 

уникнення надзвичайних ситуацій в університеті та на його об'єктах; 

Протягом звітного періоду відповідальні працівники університету 

проходять навчання за напрямками: 

- перевірка знань із питань охорони праці; 

- правила безпеки систем газопостачання; 

- правила ТЕ і ПБЕ тепловикористовуючих установок і теплових мереж; 

- правила ТЕ і ПБЕ електроустановок споживачів (III-IV гр.) 

- технічна та безпечна експлуатація конструкцій будівель та споруд ; 

- безпечна експлуатація балонів під тиском; 

- безпечна робота з автоклавом; 
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- пожежна безпека. 

Пріоритетними завданнями на 2020 рік мають бути: 

1. Важливим завданням на сьогоднішній день являється ефективне 

збереження енергоресурсів. З кожним роком підвищуються тарифи за комунальні 

послуги. Тому основні заходи повинні бути спрямовані на заміну старих вікон, 

заміну дверей на запасних виходах, утеплення холодних зон будівель та заміну 

світильників  на економічні на всіх об`єктах університету.  

2. Виконати поточний ремонт всіх місць загального користування 

університету та  гуртожитків № 1, 2. 

3. Виконати ремонт покрівлі гуртожитку №1. 

4. Виконати ремонт колон вестибюлю навчального корпусу та 

центрально входу університету. 

5. Провести капітальний ремонт пасажирських ліфтів навчального 

корпусу. 

6. Встановити систему протипожежного захисту у висотному корпусі. 

7. Встановити ще додаткові камери відеоспостереження на прилеглій 

території університету та гуртожитків. 

8. Виконати ремонт покрівлі похилої аудиторії № 202. 

9. Встановлення суворого контролю за виконанням заходів 

енергозбереження. 

10. Проведення заходів по покращенню утримання прилеглої території на 

всіх об’єктах університету. 

11. Посилення контролю за виконанням заходів щодо охорони праці та 

пожежної безпеки на всіх об’єктах університету. 

12. Посилення контролю пропускного режиму на об’єкти університету. 
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7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

за 2019 рік 
 

За 2019 рік фінансування університету було більш-менш стабільним. 

Бюджет склав  72852,1 тис. грн. В своїй роботі ми керувались Постановою КМУ 

№710 "Про ефективне використання бюджетних коштів". 

 

Фінансування загального фонду бюджету всього склало  

40286,1 тис.грн. 

(КПК 2201160 -35243,5 тис.грн. 

КПК 2201190 – 4130,8 тис.грн. 

КПК 2201040 – 911,8 тис.грн.) 

 Таблиця 7.1 

Заробітна плата 1ст.   22832,6  тис. грн.   

Нарахування на заробітну плату 2ст. 5023,3 тис. грн  

Всього 27855,9тис.грн. 

Стипендія аспірантів, докторантів 1719,6 тис. грн.  

1001,5 тис. грн.у тому числі:  

одяг дітей сиріт -          19,5 

харчування-                 639,7          

Допомога дітям-сиротам: 

однараз.допомога-      342,3 

Фінансування на комунальні послуги 3992,0 тис. грн. 

Предмети,матеріали, обладнання та 

інвентар 
663,0 тис.грн. 

Оплата послуг(крім комунальних) 11,5 тис.грн.  

Стипендія  (КПК 2201190) 4130,8 тис.грн. 

Фінансування НДР загальний фонд 

(КПК 2201040) 
911,8 тис.грн. 

 

Видатки по загальному фонду були повністю використані за призначенням. 

 

Надходження по спеціальному фонду за 2019 рік склали  всього 

 – 32566,0 тис.грн. 

по КПК 2201160 - 31112,1 тис. грн. 

по КПК 2201040- 579,0 тис.грн. 

по КПК 2201160/03- 874,9 тис.грн. 

Таблиця 7.2 

Плата за навчання 18451,2 тис. грн. 

Навчання іноземців 6581,2 тис. грн. 

Навчання аспірантів 128,1 тис. грн. 
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За проживання у гуртожитку 3170,2 тис. грн. 

Гуртожиток іноземці 1026,4 тис. грн. 

Центр підвищення кваліфікації та бізнес – освіти  380,8 тис. грн. 

Спецкурси 1002,9 тис. грн.  

Курси ЦДП 95,6 тис.грн. 

Оренда та комунальні послуги орендарів 254,7 тис. грн. 

Міжнародні послуги 38,5 тис.грн. 

Залікові книжки 29,7 тис.грн. 

Субсидія 49,8 тис.грн. 

Інші послуги(у т.ч.оплата ПДВ)  -97,0 тис. грн. 

Разом 31112,1 тис.грн. 

Фінансування НДР спеціального фонду  579,0 тис.грн. 

 

Надходження по спеціальному фонду (спонсорська допомога -гроші ) по КПК 

2201160 склали -874,9  тис.грн. 

 

Спонсорська допомога у натуральній формі: 746,2 тис. грн. 
1.Література 4,7 тис. грн. 

2.Обладнання 610,2 тис. грн. 

3.Канцтовари 13,2 тис.грн. 

4.Господарчі товари 8,8 тис.грн. 

      5.Вікна 94,2 тис.грн. 

      6.Спорт.інвентар 1,3 тис.грн. 

      7.Стенди 2,3 тис.грн. 

      8.Меблі 11,5 тис.грн. 

 

Видатки по спеціальному фонду  

склали   34298,9 тис. грн., в тому числі: 

(КПК 2201160- 33820,5 тис.грн. 

 КПК 2201040- 478,4 тис.грн.) 

 Таблиця 7.3 

Заробітна плата 1ст. 23747,4 тис. грн.   +383,6 НДС   

Нарахування на заробітну плату 2ст. 5468,5 тис.грн.+ 87,0 НДС 

Всього 29215,9 тис.грн.+470,6 НДС 

Комунальні послуги  2092,1 тис.грн.+2,8 НДС 

Відрядні  386,0 тис. грн. 

Податки та збори 160,7 тис. грн. 

Матеріали,предмети,обладнання та 

інвентар 
1153,8 тис.грн.+5,0 НДС 

Оплата послуг  747,7 тис.грн 

Придбання обладнання  та предметів 

довгострокового призначення  
64,3 тис. грн 

Капітальний ремонт - 
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Податки на заробітну плату по спеціальному та загальному фонду 

усього за 2019 рік склали 20408,7 тис.грн., в тому числі:  

1. Таблиця 7.4 

Пенсійний фонд 10575,1 тис. грн. 

Профспілкові збори 20 % (обком профспілки) 94,0  тис. грн. 

Профспілкові збори 80 % ( профспілка 

університету) 

375,8 тис. грн. 

 

Разом 11044,9 тис. грн 

 

 

2.   

     Таблиця 7.5 

Податок з фізичних осіб  8639,8 тис. грн. 

Військовий збір                                                         724,0 тис.грн. 

Разом 9363,8 тис.грн. 

 

Витрати на комунальні послуги 6188,3 (тис.грн.) 

Таблиця 7.6 

 Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

3 

ФОНД 

НДС 

з+с/фонд 

Всього 

Теплопостачання  2458,2 837,5 - 6,9 3302,6 

Водопостачання  112,1 547,1 - 0,3 659,5 

Електроенергія  1421,7 611,5 - 8,1 2041,3 

Газ - 18,7 - - 18,7 

вивіз ТБО - 77,3  - 77,3 

Всього 3992,0 2092,1 - 15,3 6099,4 

Інші витрати:      

дератизація,дезінфекція 
- 25,6 

 

- 

- 
25,6 

телекомунікаційні 

послуги 
- 63,3 

- - 
63,3 

Всього  88,9 - - 88,9 

Разом 3992,0 2181,0 - 15,3 6188,3 

 

Протягом року були створені умови для зміцнення договірної та трудової 

дисципліни. Були вжиті заходи щодо створення у кожному структурному 

підрозділі, на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог.  
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В діяльності університету було забезпечено своєчасні розрахунки з 

установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями. 

Всі платежі до бюджету були проведені своєчасно, заборгованостей по заробітній 

платі, стипендіям, платі за спожиті енергоносії і комунальні послуги немає. 

Протягом року своєчасно подавалась фінансова звітність, а також необхідні 

відомості про майновий стан навчального закладу. 
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8. ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК РЕКТОРА 

 

 У 2019 році крім обов’язків ректора працював на кафедрі процесів, апаратів 

та автоматизації харчових виробництв - виконував навчальне навантаження 

обсягом 126 годин, у тому числі 34 годин лекцій. 

 Керував 1 науково-дослідною роботою за планом МОН України  

№ 1-19 БО "Інноваційні технології оздоровчих харчових продуктів на основі 

рослинної сировини та обладнання для їх реалізації". 

 За результатами НДР опубліковано 10 публікацій, в тому числі 1 

монографія, 1 навчальний посібник, 2 статті, 6 тези доповідей на наукових 

конференціях; отримано 20 патентів на корисну модель. 

 Протягом року працював: 

- членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних 

робіт Міністерства освіти і науки України з технологій харчової, легкої та 

хімічної промисловості; 

- членом спеціалізованої ради Д64.088.01 по захисту докторських та 

кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями; 

- заступником голови Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації Харківського регіону; 

- членом обласної науково-координаційної ради Харківської 

Облдержадміністрації; 

- членом відділення "Аграрної економіки і продовольства" Національної 

академії аграрних наук України; 

- членом президії Північно-східного наукового центру НАН і МОН України; 

- членом національної спілки журналістів України; 

- членом редколегії журналів "Харківський колегіум", "Молочна 

промисловість", збірників наукових праць ХДУХТ і ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський університет економіки і торгівлі". 


