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Жовтень 2018 р.

Студентська рада ХНТУ: створена вами, студенти, та для вас

Студентське самоврядування – це право і
С
можливість студентів самостійно вирішувати
питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів студентів, а також брати участь в
управлінні Херсонським національним технічним
університетом.
Студентська рада університету (Студрада)
є вищим виконавчим органом студентського
самоврядування. А якщо простіше – то це саме
та команда ініціативних, творчих та самовідданих
студентів з усіх факультетів, які працюють задля
цікавого дозвілля, налагодження побутових умов
в гуртожитках, високої успішності в навчанні,

пропаганди спортивного та здорового способу
б
життя серед всієї студентської громади.
І, найголовніше, – це саме та активна молодь,
яка готова витрачати свій вільний час на те, щоб
захищати права та інтереси студентів, звертатися
з пропозиціями, заявами та клопотаннями від
імені студентства до адміністрації університету,
допомагати вирішувати будь-які проблеми
та складнощі, підтримувати, заохочувати та
запалювати серця тих, хто прагне до творчого
самовираження, удосконалення себе і створення
яскравого світу навколо!
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Студентський актив

Ч
Р і студентів
і – не просто
Членство
у Раді
престижний статус. Це бажання змінювати життя
студентів на краще, брати участь у студентському
самоврядуванні та розвитку потенціалу студентів
завдяки активній діяльності, ініціації та реалізації
проектів.
Студентська рада – це об’єднання.
Перш за все, об’єднання студентів.
Об’єднання
думок.
Об’єднання
ідей. Об’єднання навчальної і творчої справи.
Об’єднання різносторонніх, зовсім не схожих
напрямків роботи.
Студентська рада – це студенти.
Студенти
розумні,
відповідальні,
організовані, цілеспрямовані, амбітні,
веселі. Студенти, котрі хочуть, можуть і вчаться
організовувати, слухати, керувати.

Студенте ХНТУ!
Приєднуйся до нашої команди!
Студентська рада – це допомога.
Допомога різностороння, але необхідна.
Допомога студентам у вирішенні
навчальних процесів, згуртуванні й організації
роботи групи, різних курсів, факультетів.
Допомога викладачам у пошуку спільної мови зі
студентами. Допомога у створенні іміджу вузу.
Студентська рада – це організація.
Організація святкових подій, ділових
зустрічей,
інтелектуальних
ігор,
спортивних змагань і т.д. Організація дозвілля
студентів. Організація свого майбутнього.
Студентська рада – це ідеї. Ідеї,
які вирують, витікають у проекти і
реалізуються.
Студентська рада – це команда.
Команда об’єднаних спільною метою,
роботою, ідеєю, бажаннями.
Студентська рада – це бажання.
Бажання досягти успіху. Бажання
працювати й отримувати від цього
задоволення. Бажання бути у центрі уваги.
Бажання вчитися. Бажання крокувати разом з
часом.

До вашої уваги представники Студентської ради ХНТУ 2018 р.:
• Голова студентської ради – Шумський
Максим
• Заступник голови студентської ради –
Янчукова Альона
• Секретар студентської ради – Луцик Тетяна
• Голова
студентської
ради
факультету
інтегрованих технологій – Коржук Вікторія
• Голова
студентської
ради
факультету
міжнародних економічних відносин,управління
і бізнесу – Невдаха Сергій
• Голова
студентської
ради
факультету
кібернетики та системної інженерії –
Сайдаметова Зарема
• Голова
студентської ради
факультету
економіки,
бізнес-аналітики
та
підприємництва – Рачинська Альона

• Голова студентської ради факультету інженерії
та транспорту – Резніченко Вікторія
• Голова інформаційного сектору – Ковпик
Владислава
• Голова наукового сектору – Гром Тетяна
• Голова культурно-массового сектору –
Мазманян Айкуш
• Голова сектору академічної комісії – Кнуров
В'ячеслав
• Голова студентської ради гуртожитку №1 –
Кравченко Анна
• Голова студентської ради гуртожитку №2 –
Стрельник Роман
• Голова студентської ради гуртожитку №3 –
Стрюк Ганна
Продовження на ст. 3

Жовтень, 2018 р.
Початок на ст. 2

Ми розуміємо, що потрібно студенту, тому
що ми самі студенти!!! Ми ХОЧЕМО отримувати
нові знання не тільки в навчальних аудиторіях. Ми
ЦІНУЄМО надійність, чесність і дружбу!!! Ми
ВМІЄМО добре вчитися, досягати поставлених
цілей, гарно відпочивати і ще багато того, про що
ти поки навіть не замислювався!!!Ти з нами?
Як потрапити до Студентської ради
ХНТУ?
- вступити до Херсонського національного
технічного університету;
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- знайти у собі бажання жити активним
життям і взяти від студентських років все
найкраще;
- у будь-який день та у будь-який час один
або з друзями прийти в актову залу (аудиторія за
сценою) або знайти нас у соцмережах (https://www.
facebook.com/groups/studradakntu/?fref=nf).
- висловити бажання вести активну
діяльність
і
допомагати
в
організації
позанавчального життя студентів ХНТУ;
- бути
відповідальним,
активним
і
цілеспрямованим!

Шумський Максим, голова Студентської ради ХНТУ

Про кураторство з перших вуст

Куратор академічної групи - вихователь,
науковець та організатор в одній особі

Студентське життя – особливий період для кожної молодої людини,
яка вирішила здобути професійну освіту. Для одних – це довгоочікувані
зміни, для інших – страх перед новим і незвіданим, та для кожного
першокурсника дуже важливо мати друга-провідника, який би допоміг
зорієнтуватися в метушливій і шаленій атмосфері студентського
життя. Допомогти «першачкам» адаптуватися до нового середовища та
якнайшвидше влитися у студентську сім’ю ХНТУ допомогає, в першу
чергу, куратор групи. Саме таким ініціативним, енергійним, творчим
педагогом-вихователем вже багато років є для своїх юних вихованців
д.т.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій М.І. Валько.
Спеціально для нашої газети Микола Іванович вирішив поділитися своїм
неоціненним багаторічним досвідом організації співпраці куратора і
студентського колективу.
З перших кроків маленька дитина потребує
захисту і допомоги. Тому найдорожчою людиною
в житті для кожного стає мати. Бо вона любить,
опікає і захищає своє дитя до кінця і безкорисливо.
Мати готова прийти на захист і допомогу в
будь-який час доби і за будь-якої погоди. І для
малечі в дитячому садку, і для школяра також
потрібен вихователь, захисник. Проте роль мами
поступово змінюється. Дітям все менше потрібен
захисник і опікун, що накормить і одягне, нагадає
про виконання уроків і розклад тренувань. Чим
дорослішим стає школяр – тим частіше для нього
виникає потреба у співбесіднику, якому можна
розповісти про успіхи у спорті, комп’ютерних
іграх чи інших захопленнях. У старшокласників
часто розмови заходять про найпотаємніше – про

уподобання, хто чию привертає увагу або в чому
краще піти на вечірку. Добре, коли мама в таких
питаннях є однодумцем і підтримує смаки дітей.
Проте у багатьох випадках саме в такому віці
спостерігаються розбіжності у смаках і поглядах
на життя. Тому підтримка своїх однокласників
або однолітків може стати важливішою за думку
батьків. Цей період розвитку молоді називають
періодом досягнення зрілості.
Після закінчення школи молоді люди
роблять свій перший самостійний крок – вибір
майбутнього шляху. Для декого миліше всього
буде початок трудової діяльності. Для інших –
отримання вищої освіти в певній сфері і лише
потім праця на керівних посадах. Не завжди вибір
буває вдалим, бо іноді уподобання і смак батьків
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не співпадають з баченням свого майбутнього
молодої людини. На моєму педагогічному шляху
були випадки, коли у відвертих бесідах з деканом
студенти розповідали, що хотіли кинути навчання
через невдачі і розчарування у майбутній професії.
Виявляється, саме батьки наполягли на вступі на
ту чи іншу спеціальність. А студент мріяв зовсім
про інше, авторитет батьків іноді може зіграти не
в ті ворота. Отже, дуже важливо, щоб у моменти
вибору найважливіших рішень поруч з молоддю
знаходились старші наставники, які можуть
розгледіти у них паростки таланту і створити
умови для розвитку.
На посвяті в першокурсники я часто
наголошував, що в університеті не буде класного
керівника, а буде куратор, в обов’язки якого
не буде входити слідкування за поведінкою
на парах та інформування батьків. Куратор
у вищому навчальному закладі – найчастіше
це наставник, який і вислухає, і підтримає,
і помічник в організаційних питаннях, і
консультант. Та найголовніше, що куратор для
студентів – наставник і колега в набутті фаху.
Відомо, що навчити людину без її бажання
неможливо. Куратор допоможе і підкаже, як
краще організувати студентське життя, де буде
і щоденна праця в аудиторіях, і культурний
відпочинок. Бо важко уявити студента, який
наче робот день і ніч сидить над книжками і
конспектами. Правильно організована робота
дозволяє і встигати відвідувати лекції, семінари,
бібліотеку, а потім – тренування з улюбленого виду
спорту, танців, співу та ін. Куратор допоможе у
виборі цікавого захоплення і сприятиме його
реалізації.
Без участі студентів і активу групи куратору
навряд чи вдасться організувати цікаве і корисне
навчання та відпочинок. Саме куратор може
запропонувати різні варіанти культурно-масової
роботи групи, але вибір мають зробити студенти.
Кажуть, що не буває неініціативних груп студентів –
буває малоініціативний наставник, якому немає
чого запропонувати групі молоді. Якщо староста
не може запалити в серцях студентів групи вогник
ініціативи, можливо, треба замінити старосту
або вибрати інші пріоритети. У такому випадку
куратор має знати уподобання і можливості
кожного студента групи та запропонувати
кожному цікаве доручення. Способи залучення
до культурно-масової та суспільно-громадської

роботи
студентів можуть різними. Замість
нецікавих зібрань стосовно червоних днів
календаря, куратор може запропонувати похід до
театру на прем’єру вистави або відвідати концерт
відомого співака. Від того, чи красномовний буде
куратор, часто залежить вибір студентів. За п’ять
років навчання іноді виникають потреби не лише
у концертах, а й у обладнанні своїх аудиторій чи
лабораторій. Від уміння роз’яснити важливість
і необхідність таких робіт часто залежить
авторитет групи і куратора. У нашому університеті
прижилася традиція організовувати ярмаркирозпродажі виробів власного виробництва. Тут
широке поле для пропозицій, адже беруть участь
у таких ярмарках і викладачі, і студенти. Все,
чому навчили студентів на заняттях з харчових
технологій, вони можуть продемонструвати
наочно: пиріжки, котлети, салати, кондитерські
вироби тощо. Власним досвідом і прикладом
викладачі кафедри роблять перший крок і ведуть
за собою студентів. Щороку в Херсоні традиційно
проводяться дні міста «Ти шо». За оформлення
стенду кафедри і наочне приладдя для участі у
святі взялись куратори і студенти нашої кафедри.
До речі, студенти також брали активну участь у
святі та спілкувалися з відвідувачами. І особливо
запрошувати студентів для участі не доводилось.
Хочеться сказати ще про один вид спільної
участі кураторів і студентів. Вірно говорять
ветерани, що лише спільна робота або участь
сприятиме доброму результату. Коли куратор
везе студентів на екскурсію на підприємство,
що функціонує, і там виявляє свою обізнаність у
технологіях чи обладнанні – цим лише підвищує
свій авторитет. Корисна практика спільного
проведення дня здоров'я на водній станції ХНТУ.
Там студенти не лише ближче знайомляться з
колективом випускної кафедри, але й з колегами,
що спонукає до дружніх стосунків і нових
досягнень.
Молодим кураторам хочеться побажати
не боятись роботи на ниві виховання молодих
фахівців і колег. Треба шукати нові шляхи до
сердець студентів і не боятися невдач. Якщо є
бажання досягти вершин досконалості – треба
рухатись вперед. Пам’ятайте, на вашу турботу і
людяність молодь віддячить повагою і вдячністю!
Д.т.н., професор, завідувач кафедри харчових
технологій М.І.Валько
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Наші свята
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Cвятковий концерт з нагоди відзначення
Дня працівника освіти

П
і
Привітання
освітян
від талановитої молоді ХНТУ

4 жовтня 2018 року в актовій залі ХНТУ
відбувся святковий концерт з нагоди святкування
Дня працівника освіти України.
Концертна програма розпочалася чарівною
музикою скрипки.
Педагогів вітав вокальний ансамбль ХНТУ
«Весняночка».
Ректор ХНТУ Ю.М. Бардачов побажав
освітянам міцного здоров’я, наснаги, успіхів у
такій нелегкій, але дуже важливій роботі.
Також Юрію Миколайовичу було доручено
почесну місію – вручення грамот та листів
подяк викладачам університету за багаторічну
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у
підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну
педагогічну діяльність та з нагоди святкування
Дня працівників освіти.
Вітав освітян і хореографічний колектив
«Smile».
Чудову
вокальну
композицію
усім
присутнім подарував провідний інженер кафедри
інформаційних технологій Кибалко І.І. Також
він разом з кт.н., доцентом кафедри програмних
засобів і технологій Т.Г. Кірюшатовою прочитав
для гостей свята прекрасний вірш.
Працівників освіти привітали студенти
ХНТУ: Васильченко Д., Балакірєва Є., Каращук В.,
Матвійчук В., Солунько А., Смірнов К.

Шановні наші освітяни! Зі святом Вас!
Ваша професія – найблагородніша серед
інших, вона об’єднує людей щирих сердець. Ви
прищеплюєте
своїм вихованцям любов до
знань, сієте в їхніх серцях зерно прекрасного,
доброго вічного, відкриваєте складний духовний
світ буття, даєте мудрі поради. Низький
уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм,
любов до обраної справи, самовідданість і
багатство душі. Хай засіяна невтомною
працею освітянська нива дає урожай новими
талантами та яскравими особистостями, які
під вашим керівництвом будуть розвиватися
й удосконалюватися. Бажаємо вам міцного
здоров’я, безхмарних благословенних днів,
творчої наснаги, нових педагогічних звершень
заради рідного краю та незалежної України!
Вручення грамот і подяк кращим співробітникам
університету

Редакція газети "Forum"
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Волонтерські справи

В ХНТУ відбулась щорічна благодійна ярмарка
"Вкраїна калинова"

Отримати гарний настрій
та помилуватися розмаїттям
талантів
студентів
та
викладачів ХНТУ змогли гості
благодійного ярмарку «Вкраїна
калинова», що пройшов 23
жовтня у холі головного
корпусу нашого університету.
Подібні заходи вже стали
гарною традицією у виші, адже
саме у такий спосіб студентство
о
намагається продемонструвати
и
свою
активну
громадську
у
позицію
та
згуртованістьь
навколо
гуманістичної
ідеїї
доброчинності.
Під час ярмарку талановитаа
молодь продемонструвала своїї
кулінарні та мистецькі здібності. У заході взяли
участь усі факультети ХНТУ: економіки, бізнесаналітики та підприємництва; кібернетики та
системної інженерії, інтегрованих технологій;
міжнародних економічних відносин, управління
і бізнесу, інженерії та транспорту; економікотехнологічний технікум, а також мешканці
університетських гуртожитків. Ярмарок відвідали
адміністрація університету, зокрема ректор ХНТУ
Ю.М. Бардачов, перший проректор Ю.Г. Розов, а
також викладачі, співробітники та студенти.
Численним учасникам ярмарку вдалося
створити атмосферу справжнього свята. Гості
заходу мали можливість скуштувати витончені
кулінарні страви та насолодитися цікавими
творчими роботами студентів. Асортимент
товарів, які пропонувались гостям, був справді
вражаючим: прикраси, декоративні вироби,
виконані у різних техніках (гобелени, лялькимотанки, топіарії, картини та ін.), мило ручної
роботи, а також надзвичайне різноманіття
смаколиків, майстерно і з любов'ю зроблених

руками студентів.
Кожен
факультет
намагався
якнайкраще
засервірувати
стіл
та
запропонувати
покупцям
найоригінальніші
страви.
Продавці та продавчині жваво
запрошували усіх відвідувачів
свята купити щось смачненьке
саме з їхнього «прилавку», на
яяких були і тістечка, і пироги,
ссмачнючі торти, напої, а також
мед
м та різноманітна консервація.
Усю цю смакоту студенти
У
приготували
власноруч,
п
продемонструвавши, що вони
п
вміють
не лише гарно вчитися,
в
співати
й танцювати, а й бути
с
гарними господинями та господарями.
Бібліотекою ХНТУ спеціально для заходу
було представлено виставку «Україна – це наша
країна».
Однією з родзинок ярмарки став майстерклас з виготовлення фетрового жовтого
поросяти – символу наступного 2019 року, який
провела Г.П. Сахневич – майстриня Херсонського
вернісажу. Також поціновувачі садово-паркової
справи могли придбати саджанці декоративних
і паркових порід дерев і кущів, які виставила на
продаж Г.М. Гудківська.
Зібрані кошти від продажу кулінарної
продукції та творчих виробів були направлені
на розвиток неонатологічного відділення
Херсонської
міської
клінічної
лікарні
ім.О.С.Лучанського.
Благодійний ярмарок подарував відвідувачам
масу задоволення та приємних емоцій. Дякуємо
усім організаторам та учасникам за чудове свято!
Редакція газети "Forum"
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Жовтень, 2018 р.
Краса врятує світ

Кафедра дизайну ХНТУ на Fabrica Fashion Day

Майже
шість
років кафедра дизайну
ХНТУ
активно співпрацює
Х
з ТРЦ «Fabrika» в контексті
розвитку
культурного життя
р
регіону.
Одним із напрямків
р
впровадження
спільних
в
проектів
є фешн-покази,
п
партнерами організації яких
п
ввиступає CatWolk Model
Management на чолі з Оленою
M
Купчевською.
К
20 жовтня 2018 року
було реалізовано черговий
б
проект Fabrica Fashion Day
п
зза активної участі кафедри
дизайну
ХНТУ.
Відкрив
д
низку показів годинний блок
н
демонстрації костюмів наших студентів.
На ньому було представлено 5 образів та
12 колекцій загальною кількість 57 костюмів,
спроектованих 26 авторами (Вероніка Микула,
Ганна Висоцька, Олена Василенко, Дар’я

Стипендіальні програми
Шановні студенти університету! 17 жовтня
2018 року Фонд Віктора Пінчука розпочав
13-й
відкритий
конкурс
стипендіальної
програми
«Завтра.UA».
Загальнонаціональна
програма
підтримки
талановитої молоді покликанаа
сприяти формуванню нового
покоління
інтелектуальноїї
та ділової еліти країни, яка стане генератором
майбутніх змін.
Прийом заявок на участь у конкурсі відкрито
на сайті програми з 17 жовтня до 30 листопада

Штендера,
Ірина
Якущенко, Олександра
Кучерук, Оксана Стаднік,
Тетяна Іванкова, Олександра
Суханова, Тетяна Малищук,
Олександра
Терехова,
Вікторія
Дейнека,
Ірина
Агаджанян, Єлизавета Янкіна,
Наталія Наливайко, Єлизавета
Серебрякова, Юлія Логінова,
Аліна
Смєшко,
Тетяна
Микитас, Анастасія Кунець,
Ольга
Родзік,
Анастасія
Форманюк, Юлія Крютченко,
Тетяна Циганенко, Катерина
Кисловська,
Анастасія
Тригуб) під керівництвом її
викладачів кафедри дизайну
(Олена
Чепелюк,
Олена
Якимчук, Марія Артеменко, Андрій Шнайдер).
Щиро вітаємо наших юних модельєрів та
бажаємо подальших успіхів на модних подіумах!
Кафедра дизайну

Завтра.UA:
твій крок у майбутнє
2018 року. У конкурсі можуть взяти участь
студенти 3-6 курсів денної форми навчання
ЗВО 4-го рівня акредитації.
уукраїнських
р
Детальніше з умовами
Ви
можете
кконкурсу
ознайомитись
на офіційному
о
сайті
конкурсу (zavtra.in.ua).
с
Бажаємо студентам
ХНТУ гідно представити
Х
наш університет та вибороти можливість повною
мірою реалізувати свої таланти!
Відділ з організації виховної
роботи зі студентами
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Робота куратора очима студентів
У житті кожного
сстудента є люди, які
мають
помітний,
м
часом
вирішальний,
ч
ввплив на формування
його
професійних
й
яякостей, характеру та
ссвітогляду. Для нашої
групи такою людиною є
куратор – к.т.н., доцент кафедри товарознавства,
стандартизації та сертифікації Валентина
Вікторівна Євтушенко.
Особливо пощастило тим
м
студентам, яким зустрівся куратор,,
що зміг оточити їх любов’ю таа
добротою, водночас даючи глибокіі
знання. Ми, студенти групи
и
3ТС факультету інтегрованихх
технологій, неймовірно щасливі,,
бо вже 3 роки вчимося поряд з
уважною, привабливою жінкою – викладачем
ВІД БОГА – людиною з прекрасною душею –
Валентиною Вікторівною. У ній поєдналося
все, що властиво справжньому викладачеві:
талант, душевна теплота, зовнішня краса, розум,
чуйність, терпіння і невичерпна енергія.
Перше враження про Валентину Вікторівну
склалося надзвичайно приємне і тепле, нам вона
здалася дуже доброю людиною. Пізніше, коли ми
вже познайомилися ближче, то зрозуміли, що наш
куратор має відкриту душу, добре серце, що вона
може допомогти як з проблемами в навчальному
процесі, так і дати пораду, яка допоможе в житті
поза стінами університету. Валентина Вікторівна
завжди підштовхує нас, не дає нам лінуватися, а
інколи навіть робить те, що повинні виконувати
ми. До речі, якщо виникають проблеми або
труднощі, наш куратор завжди приходить на

Наш університетський
наставник
допомогу, підтримує, надає всім інформацію з
будь-якого питання та готова приділити свій час
кожному з нас.
Валентина Вікторівна Євтушенко піклується
про всю групу і за кожного свого студента зокрема.
Вона разом з іншими викладачами нашої чудової
кафедри намагається зробити навчальний процес
цікавим і різноманітним, організовуючи для нас
позанавчальні заходи, які сприяють зближенню
нашої групи як з викладачами, так і з іншими
студентами факультету та університету в цілому.
Одним із таким заходів
сстала наша спільна поїздка на
Водну станцію ХНТУ. Силами
В
ввикладачів для нас було проведено
безліч веселих конкурсів, квестів,
б
а також спортивних змагань.
рамках
заходу
відбувся
В
цікавий
кулінарний
конкурс,
ц
у якому студенти і викладачі
продемонстрували свої вміння у приготуванні
різної смакоти. Завдяки часу, проведеному разом
у неформальній обстановці, наша кафедра в
черговий раз ще більше об'єдналася, і ми відчули
себе справжньою великою університетською
сім'єю. І, звичайно ж, ми не можемо не згадати
про нашого улюбленого куратора, яка зробила
цей день веселим і незабутнім!
Насамкінець, хочеться сказати величезне
спасибі Валентині Вікторівні за всі ідеї, за
постійну допомогу, за те, що вона як ніхто
переживає за кожного студента нашої групи та
робить для нас все можливе і неможливе. Ми дуже
цінуємо її за старанність і за чудове ставлення до
нас, з гордістю можемо сказати і підтвердити:
наш куратор кращий за всіх!
Студенти групи 3ТС факультету
інтегрованих технологій

Поїздка викладачів та студентів кафедри ТСС на Водну станцію ХНТУ

Жовтень, 2018 р.
Здобуте й осмислене у стінах AIMA MATER

24 жовтня у музеї ХНТУ
У б
було
уло проведено
зустріч з колишнім випускником нашого вишу
Іващенком Миколою Михайловичем. Спочатку
він зустрівся з адміністрацією університету,
зокрема з ректором Бардачовим Ю.М. та першим
проректором Розовим Ю.Г. у теплій дружній
обстановці. Микола Михайлович подарував
ректору на згадку свою книгу. Потім наш
випускник відвідав музей, пригадав історію
рідного університету.
Директор музею Чиркова Л.М. коротко
розповіла про Іващенка М.М. гостям заходу,
зокрема звернула увагу на основні віхи його життя.
Микола Михайлович народився у с. Красне
Херсонської області у 1951 р. Він пройшов шлях
від робочого до першого заступника міністра
промислової політики України. Є автором більше
100 науково-філософських та економічних
публікацій, 9 книг і майже 1000 віршів. Прибічник
філософського вчення Шамбали. Усі його праці
базуються на наслідуванні О.П. Блаватської, сім’ї
Рерихів, Франчиа Ла Дью, Б.Н. Абрамова та їх
послідовника серед сучасників Л.П. Дмитрієвої,
з якою його пов’язує багаторічне співробітництво
Рейтинги
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Зустріч з колишнім випускником
у музеї ХНТУ

та дружба.
дружба
б
Микола
Михайлович
є
кандидатом
економічних наук, доцентом, професором
міжрегіональної академії управління персоналом.
Обраний академіком Академії економічних наук
України, Академії акмеологічних наук України і
членом – кореспондентом Академії інженерних
наук України.
Перший проректор,
д.т.н., професор
Розов Ю.Г. зазначив, що такі зустрічі є
дуже важливими, і ХНТУ пишається своїми
випускниками.
Теперішнім
студентам
–
майбутнім випускникам Юрій Георгійович
побажав намагатися брати приклад із таких
визначних людей.
Іващенко М.М. познайомив студентів зі
сферою своєї діяльності та звернув увагу на
фундаментальні питання.
Студенти уважно слухали і мали змогу
задавати питання. Зустріч була дуже цікавою та
корисною.
ХНТУ завжди радий вітати своїх випускників.
Дякуємо Чирковій Л.М. за таку чудову зустріч!
Редакція газети "Forum"

ХНТУ залишається лідером у рейтингу «Топ-200 Україна 2018»
серед вузів Херсонщини

Центр
міжнародних
проектів
"Євроосвіта",
у
партнерстві з міжнародною
групою
експертів
IREG
Observatory
on Academic
Ranking
and
Excellence,
опублікував
новий
академічний рейтинг вищих навчальних закладів
України "Топ-200 Україна 2018".
До рейтингу «Топ-200 Україна 2018» , як і
минулого року, увійшли 4 виші Херсонщини:
Херсонський
національний
технічний

університет – 81 місце; Херсонський державний
аграрний університет – 98 місце; Херсонський
державний університет – 108 місце; Херсонська
державна морська академія – 183 місце.
Враховуючи результати минулорічного
рейтингу «ТОП-200 Україна 2017», ХНТУ
поліпшив свої показники. Така динаміка свідчить
про високу оцінку якості науково-педагогічного
потенціалу та якість навчання.
Вітаємо наш колектив, бажаємо подальшого
впевненого поступу вперед!
Редакція газети "Forum"

10
Від теорії до практики

Представники компанії "Mavista" розповіли студентам
ХНТУ про стажування на провідних підприємствах
Німеччини

23
жовтня
у
кконференційній залі
(ауд.223, 1 корпус)
зустріч
ввідбулася
ст удентів
факультетуу
ф
інженерії та транспорту ХНТУ
У
з
представниками
компаніїї
«Mavista», яка допомагає студентам
м
пройти стажування на провіднихх
підприємствах Німеччини за профілем
м
їх навчання в університеті.
Протягом виступу представника
компанії студенти мали змогу познайомитися з
вимогами участі у стажуванні та особливостями
перебування студентів у Німеччині під час
проходження навчально-виробничої практики.
Компанія працює з керівниками господарств

вже третій рік, має власні сторінки у соціальних
мережах, доступ до яких є відкритим.
Присутні ставили доцільні запитання щодо
нюансів підготовки до стажування та отримали
досить
змістовні відповіді на них від
д
представників
компанії.
п
Кожен студент може дізнатися
більше
про умови стажування,
б
звернувшись
до навчального відділу
з
університету
(ауд.226, 1 корпус) або до
у
відділу
міжнародних зв’язків (ауд. 224,
в
1 корпус).
Бажаємо успіхівв
та наснаги на шляхуу
досягнення
вашоїї
мети!
Відділ міжнароднихх
зв'язківв

Стажування
у Південній Кореї

Міжнародні обрії

Увага! Відкрито конкурс щодо програми
у Німеччині для науковців,
випу
ускникків т
випускників
та докторів наук!
Навчання за кордоном
– унікальна можливість
п
продовжити
навчання
сстудентам,
випускникам
аспірантам
за
ввишів,
спеціальністю, покращити знання мови та
налагодити нові зв'язки.
Навчальний фонд земельного парламенту
Берліна
надає
підтримку
випускникам,
аспірантам та докторам наук усіх напрямків, які
хочуть скористатися дослідницькими установами
Берліна. Стипендіати отримають можливість
протягом року зануритися в наукове життя міста
та ближче познайомитися з культурою, побутом і
жителями Берліна.
Детальніше
за
посиланням:
https://
www.parlament-berlin.de/de/Das-Parlament/
Studienstiftung. За додатковою інформацією
можна звернутися до відділу міжнародних
зв’язків, ауд. 224 (1 корпус). Бажаємо успіхів!

Ш а н о в н і
студенти
Херсонського
національного технічного
університету! Якщо ви здобули ступінь
бакалавра, магістра або закінчуєте навчання за
зазначеними ступенями, або є аспірантами 2 та 3
року навчання, то можете претендувати на участь
у програмі стажування у KIST School.
Програма реалізується у Корейському
інституті науки та технологій за напрямами:
• біомедичні науки і техніка;
• нанотехнології і інформаційні технології;
• енергетика і навколишнє середовище.
Детальна інформація на сайті https://eng.kist.
re.kr.
Програма фінансується урядом Південної
Кореї.
Контактна особа в МОН - Супрун Катерина
Миколаїівна, (044) 281 32 67. За більш детальною
інформацією звертайтеся до відділу міжнародних
зв’язків, ауд. 224 (1 корпус).
Бажаємо всім успіхів і наснаги на шляху до
реалізації ваших планів та мрій!

Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв'язків

Жовтень, 2018 р.
Калейдоскоп талантів
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Виставка творчих робіт студії
валяння "VOVNA"

Для
кафедри
дизайну
Х
ХНТУ ця осінь стала врожайною
н
на події. 16 жовтня о 13:00
б
було відкрито довгоочікувану
еекспозицію виробів з вовни
""StoryFelt" від студії валяння
""Vovna", яка була заснована на
базі кафедри дизайну у 2017 році. Це унікальна
у своєму роді подія, що об’єднала викладачів та
студентів кафедри дизайну.
Урочиста частина заходу відбулася за участі
засновника студії, завідувача кафедрою дизайну,
професора – Чепелюк О.В., Ректора ХНТУ,
професора – Бардачова Ю.М., Народного артиста
України, директора Херсонського обласного
академічного музично-драматичного театру
ім. Миколи Куліша – Книги О.А., директора
Новокаховської міської картинної галереї
ім. А.С. Гавдзинського – Михайленко О.Д.

Творчий простір став
теплим не лише від променів
лагідного осіннього сонця,
але і від емоцій авторів
та гостей. Поліфонічністьь
матеріалів, тематик і технік
к
зробила виставку цікавою
ю
для всіх відвідувачів. Вовнаа
та скульптура – дивовижнее
поєднання матеріалів, якаа
стала родзинкою виставки.
Також гості побачили
и
оновлену лекційну аудиторію
ю
кафедри дизайну. Дизайн-проект було розроблено
студентками кафедри Горбачук Б. та Лашкевич Н.
та втілено в життя студентами університету.
Запрошуємо усіх завітати на виставку
"StoryFelt" у виставкову залу ХНТУ за адресою: вул.
Миру, 40 (6 корпус ХНТУ).
Кафедра
Кафе
ф др
ра диза
дизайну
йну
ну

На спортивному Олімпі

Cтудентка ХНТУ здобула перемогу
на Чемпіонаті України з класичного
пауерліфтингу
З 13 по 23 вересня
в м. Коломия ІваноФранківської
області
Ф
ввідбувся Чемпіонат України
з класичного пауерліфтингу,
на якому студентка першого
н
ккурсу ХНТУ групи 1ХТ
Овчар Анастасія посіла
О
ІІІІ місце серед дівчат у
вваговій категорії до 47 кг у
триборстві та здобула також срібну нагороду у
становій тязі.
З 18 по 23 вересня у цьому ж місті відбувся
Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу

серед
студентів
ВНЗ,
на якому Овчар
Анастасія посіла ІІ місце.
Тренером Овчар Анастасії на цих змаганнях
був її батько, Овчар Ігор Георгійович, який також
брав участь у змаганнях і посів ІІ місце серед
чоловіків (ветеранів) у 66 ваговій категорії.
Щиро вітаємо Овчар Анастасію та Овчара
Ігоря з заслуженими нагородами. Бажаємо
здоров’я, успіхів, наснаги та нових і нових
перемог!
Редакція газети "Forum"
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В ХНТУ відбудеться IV
Міжнародна науковопрактична конференція
«Соціокультурні
тенденції розвитку
сучасного мистецтва
та дизайну»

Оголошення

Запрошуємо до участі
у V Всеукраїнському
конкурсі екслібрису
пам'яті
Фелікса Кідера
З 5 по 9 листопада
2018 року на кафедрі
дизайну ХНТУ буде проходити V Всеукраїнський
конкурс екслібрису пам'яті Фелікса Кідера.
Мета конкурсу – розвиток творчого
потенціалу студентсь
кої
молоді,
розвиток традицій книжкового знаку, сприяння
встановленню творчих і ділових контактів
між учбовими закладами. Номінації конкурсу:
традиційний
екслібрис;
комп'ютерний
екслібрис; меморіальний екслібрис; екслібрис
до електронної книги; екслібрис, присвячений
кафедрі дизайну ХНТУ – грошова номінація;
екслібрис, присвячений Михайлу Жуку; екслібрис,
присвячений Олександру Довженку; екслібрис,
присвячений Миколі Кулішу; феліксмайб.

Запрошуємо
до
участі
у
Міжнародній
науково-практичній конференції, присвяченій
20-тій річниці кафедри дизайну Херсонського
національного технічного університету та
40-вій річниці Херсонського художнього
музею. Конференція відбудеться 5-9 листопада
2018 року. Заявки та тези доповідей приймаються
до 25 жовтня 2018 року. Основні питання, які
розглядатимуться на конференції: соціокультурні
комунікації у мистецтві та дизайні; сучасні
підходи у дизайн-проектуванні, актуальні
проблеми графічного дизайну, дизайнерська
Україна у світовому контексті, дизайн одягу
в контексті розвитку культури та мистецтва,
інноваційні технології в дизайні та ін.

Кафедра дизайну

Кафедра дизайну

Вітаємо!

Щиро вітаємо доцента
кафедри інформаційновимірювальних технологій,
електроніки та інженерії
Новікова Всеволода
Олександровича з
призначенням йому
Стипендії Кабінету
Міністрів України!
Бажаємо йому подальших успіхів на ниві вищої
освіти та науки України!
Колектив кафедри ІВТЕІ
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Шановні студенти та викладачі ХНТУ!
У 2018 році планується щомісячне видання
університетської газети «Форум». Ми будемо
наполегливо працювати, вдосконалюватися, постачати
Вам найсвіжіші новини, корисну та актуальну
інформацію. Запрошуємо і вас долучитися до співпраці.
Ми просимо вас подавати до редакції нашої газети
цікаву інформацію стосовно студентського життя
вашого факультету, групи. Повідомляйте нам про усі
заходи, що ви проводили і про них дізнається весь
університет. Ми охоче розділимо з вами радість перемоги
на різноманітних конкурсах, олімпіадах, наукових
студентських конференціях, спортивних змаганнях.
Якщо ви пишете прозові чи поетичні твори – ласкаво
просимо! Ми шукаємо талановитих людей, які прагнуть
розкрити свої здібності і поки роблять несміливі кроки
у літературній діяльності. Тож до справи, шановні!
Разом ми зможемо зробити нашу газету ще кращою і
цікавішою!
Редакційно-видавничий відділ

Відповідальність за
достовірність фактів,
цитат, власних імен
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публікацій. Редакція
може не поділяти точку
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редагувати матеріали.
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