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ХНТУ – університет не тільки зі славною
історією та традиціями, це університет з молодою
душею, творчою енергією, натхненням та
цілеспрямованістю. Віримо, що колектив
ХНТУ і надалі зберігатиме та
примножуватиме славні традиції попередників, а
також реальними справами підвищуватиме
престиж університету!
З повагою ректор ХНТУ
Ю.М. Бардачов

Ювіляри листопада
Щиро вітаємо з ювілеєм
доктора історичних
наук, професора кафедри
філософії, політології та
українознавства
Сусорова
Віктора Дмитровича!
Вельмишановний Вікторе
Дмитровичу!
У день Вашого славетного
ювілею прийміть найтепліші
побажання міцного здоров’я, благополуччя, миру,
щедрої долі, творчої наснаги у відповідальній
роботі, здійснення найзаповітніших мрій та
сподівань! Залишайтеся й надалі таким енергійним
і невтомним, завзятим, щирим і турботливим.
Щастя і добра Вам на багато-багато років!
Колектив університету

Щиро вітаємо з ювілеєм
доктора технічних
наук, професора,
завідувача кафедри
вищої математики
і математичного
моделювання
Тулученко
Галину Яківну!
Шановна Галино Яківно!
У цей святковий день дозвольте побажати Вам
міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії і наснаги. Нехай у Ваших помислах завжди
буде мудрість, кожен день наповнює душу радістю
та натхненням, а майбутнє принесе спокій та
злагоду!
Колектив університету
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Визначні дати

ХНТУ: 14 років у статусі національного!
Статус національного для університету є вагомим, бо є свідоцтвом
забезпечення закладом вищої якості освіти, відповідно до Закону України «Про
вищу освіту». Цей престижний статус надається лише тим університетам, які
пройшли детальну перевірку і відповідають всім критеріям національного
рівня якості.
Ми пишаємося тим, що наш навчальний заклад єдиний на Херсонщині,
що має статус національного, адже протягом 14 років жоден виш області ще
не доріс до цього статусу.
Святкові урочистості було відкрито Гімном університету.
Історія університету має багато сторінок і перша з них – створення
Херсонського індустріального інституту 25 грудня 1980 р. на базі Херсонської
філії Одеського інституту харчової та холодильної промисловості. У
1981 р. на 5 факультетах починають навчатися 4500 студентів. У 1997 р.
на базі індустріального інституту було створено Херсонський державний
технічний університет, і вже 15 листопада 2004 р., згідно з Указом Президента
України, Херсонському державному технічному університету надано статус
національного.
Доктор технічних наук, професор, ректор ХНТУ Бардачов Ю.М.
привітав усіх з річницею та вручив найактивнішим студентам грамоти за
високі наукові й навчальні досягнення та з нагоди Дня Університету.
Гідом у маленьку подорож становлення ХНТУ став доктор історичних
наук, професор В.Д. Сусоров.
Бібліотекою ХНТУ спеціально до заходу було підготовлено дві виставки
"ХНТУ – флагман вищої освіти Південного регіону України!" та виставка до
ювілею д.і.н., професора Сусорова В.Д. "Справа життя – історія".
Музичними та музично-хореографічними номерами вітали усіх
присутніх на святі студентка факультету міжнародних економічних відносин,
управління і бізнесу Каращук Вікторія; студентка факультету економіки,
бізнес-аналітики та підприємництва Балакірева Єлизавета; хореографічний
ансамбль «Smile».
Студенти не лише продемонстрували свої хореографічні і пісенні
таланти, але й провели екологічну акцію, висадивши троянди на центральній
алеї головного корпусу.
Дорогі викладачі, студенти та співробітники ХНТУ! Щиро вітаємо
вас з річницею отримання університетом статусу національного.
Бажаємо творчих успіхів, натхнення для добрих справ на благо нашого
alma mater.
Редакція газети "Forum"

Міжнародна співпраця

Візит делегації Федерації обмінів Франція –
Україна (FEFU) до ХНТУ
15-16 листопада
ХНТУ
відвідала
делегація Федерації
обмінів Франція –
Україна (FEFU). Вже
шостий рік поспіль
представники
Федерації приїздять
до
нашого
університету,
щоб

продовжити співпрацю, розповісти студентам та
викладачам про можливості професійних стажувань
у Франції, відкрити нові горизонти, що саме і було
зроблено в рамках зустрічі зі студентами факультету
інтегрованих технологій та міжнародних економічних
відносин, управління та бізнесу. Представники
французької делегації розповіли студентам про умови,
рівні, напрямки стажування у Франції, можливість
вивчити і вдосконалити французьку мову, отримати
безцінний досвід, підтверджений відповідним
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сертифікатом, і незабутні
враження від поїздки,
а також професійно
розвиватися в обраній
галузі. Кожного року
Федерація
розширює
спектр
пропозицій
щодо стажувань, тому
кожний студент нашого
університету, незалежно від спеціальності, може
отримати індивідуальну програму стажувань, що
відповідатиме його майбутній професії. Також на
зустрічі було презентовано і нові напрямки співпраці:
можливості навчання у вищих інженерних школах
Франції (магістерські програми), яке фінансується
франко-українськими
підприємствами
з
подальшим
працевлаштуванням у
відповідних компаніях.
16
листопада
французька делегація
разом з представниками
нашого
університету
та студентами відвідали завод Данон у Херсоні.
Екскурсія підприємством була дуже цікавою та
пізнавальною. У ході
зустрічі було обговорено
перспективи стажування та працевлаштування наших
студентів у світлі франко-української комунікації.
У рамках візиту делегації відбувся відбір

Мова солов'їна
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студентів та викладачів
нашого університету, які
вивчають французьку
мову, на стажування у
2019 р. П’ять студентів
та два співробітника
університету успішно
пройшли
співбесіду
та продовжать свою
підготовку до стажувань на базі кафедри іноземних
мов. Навесні цього року в нашому університеті
будуть організовані безкоштовні інтенсивні курси
французької мови з викладачем із Франції. Усі студенти
та викладачі, які бажають вивчати французьку
мову, запрошуються скористатися цією унікальною
можливістю.
Підготовку
до
відбору на стажування,
оформлення документів
та
організацію
вивчення французької
мови
забезпечує
кафедра іноземних мов,
а саме відповідальний
координатор програми – Тетяна Олександрівна
Гончарова-Ільїна. Усі охочі взяти участь у програмі
та записатися на інтенсивні курси французької мови
можуть звернутися до неї. Франція чекає на вас!
Відділ міжнародних зв'язків,
кафедра іноземних мов

Студенти і викладачі ХНТУ написали диктант
національної єдності

Щорічно
традиції
святкування Дня української
писемності та мови у
ХНТУ
підтримуються
п о ц і н о ву вач а м и
українського
слова,
доповнюються
новими
ідеями, реалізуються у
креативних проектах – і все
це заради того, щоб рідна
мова була пріоритетною
для кожного українця і
громадянина нашої держави.
Так, у рамках святкування Дня української
писемності та мови 9 листопада 2018 р. в читальному
залі бібліотеки ХНТУ (І корпус) студенти та викладачі
університету приєдналися до загальноуніверситетської
акції і написали диктант національної єдності. Даний
захід було проведено за ініціативи кафедри філософії,
політології та українознавства, відділу з організації

виховної роботи студентів,
Студентської ради ХНТУ.
Акція
мала
на
меті
об’єднати всіх небайдужих
навколо українського слова.
Писали диктант понад 300
чоловік.
Бібліотекою
ХНТУ
спеціально для заходу було
підготовано дві виставки
«Мово рідна, хто без тебе
я?»; «Україна – це наша
країна».
Текст диктанту читала к.ф.н., доцент
кафедри філософії, політології та українознавства
Козакова Л.О.
Спілкуймося українською мовою, любімо і
плекаймо її. Говорити нею – це найкращий спосіб
підтримати нашу чудову й неповторну мову.
Редакція газети "Forum"

4
Конференції

У ХНТУ відбулась ІV Міжнародна науково-практична
конференція «Cоціокультурні тенденції розвитку
сучасного мистецтва та дизайну»

7 листопада 2018 року пройшла ІV Міжнародна
науково-практична конференція, присвячена 20-тій
річниці кафедри дизайну Херсонського національного
технічного університету та 40-ій річниці Обласного
художнього музею ім. О. Шовкуненка «Cоціокультурні
тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну».
Наші гості за цей
час ознайомилися із
ХНТУ
та
кафедрою
дизайну, поспілкувалися
з колегами. Також вони
побували на урочистому
відкритті
експозиції
виставки
виробів
з
вовни "StoryFelt" від
студії валяння "Vovna"
(керівник Чепелюк О.В.)
в повітряній галереї
на другій черзі ТРЦ
«Fabrika».
Учасники
конференції
мали
можливість споглядати
експозицію персональної
виставки
старшого
викладача
кафедри
дизайну
Херсонського
національного технічного
університету
Галини
Сорохан у виставковій
залі Херсонського осередку Спілки Дизайнерів
України.
Конференцію було урочисто відкрито Головою
організаційного комітету, доктором технічних наук,
професором, заслуженим діячем науки і техніки
України, ректором Херсонського національного
технічного університету Юрієм Миколайовичем
Бардачовим.
Перед учасниками конференції виступили:
доктор технічних наук, професор завідувач кафедри
дизайну Херсонського національного технічного
університету Олена Валеріївна Чепелюк; заслужений

працівник культури України, директор Херсонського
обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка.
м. Херсон Аліна Василівна Доценко.
Також на пленарному засідання слово
тримали наші гості: кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри дизайну Черкаського державного
технологічного університету. м. Черкаси Яковець
Інна Олександрівна;
Chamanlal Siju, Irfan
Khatri (Індія).
До
редколегії
конференції надійшли
155 тез доповідей,
загальна
кількість
учасників становить
213 чоловік, серед
яких 13 докторів
наук за профілем
конференції та 36
іноземних учасників.
У конференції
взяли
участь
представники
15
країн:
України,
Польщі, Шрі-Ланки, Японії, США, Греції, Індії,
Канади, Туреччини, Франції, Норвегії, Колумбії,
Білорусі, Аргентини, Китаю.

Дякуємо всім за участь у ІV Міжнародній
науково-практичній конференції «Cоціокультурні
тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну»!
Будемо раді Вас бачити на V Міжнародній науковопрактичній конференції «Інноваційні культурномистецькі аспекти в сучасній картині світу», яка
запланована на 11-13 вересня 2019 р.
Кафедра дизайну
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На кафедрі дизайну відбувся V Всеукраїнський конкурс
екслібриса пам’яті Фелікса Кідера

Фелікс Кідер (1938 - 2003) - провідний графік
ХХ ст., творче життя якого пов'язане з Херсонщиною.
Книжкові знаки художника відрізняються культурою
майстерності. Численні екслібриси Ф. Кідера
характеризуються високою технікою графіки і
тематичною різноманітністю.
Провідна концепція конкурсу спрямована на
акцентування уваги творчої молоді та української
суспільної спільноти до проблеми традиції та
інновації в сучасному екслібрисі, популяризації
друкованих видань, стимулюванні молодого покоління
до саморозвитку шляхом читання книг.

8
листопада
в
рамках
святкування
20-річчя
кафедри
дизайну ХНТУ відбувся
V
Всеукраїнський
конкурс
екслібриса
пам’яті Фелікса Кідера.
Цього року у конкурсі
взяли
участь 160
студентів, більш ніж 220
робіт надіслано з 14-ти вищих навчальних закладів,
серед яких: Вітебський державний технологічний
університет, Київська державна академія декоративноприкладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука,
Косівський інститут прикладного та декоративного
мистецтва
Львівської
національної
академії
мистецтв, Криворізький державний педагогічний
університет, Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка, Луцький національний
технічний університет, Національний університет
кораблебудування
імені
адмірала
Макарова,

Українська
інженерно-педагогічна
академія,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
Херсонський державний університет, Херсонський
національний технічний університет, Херсонський
Таврійський ліцей мистецтв, Черкаський державний
технологічний університет, Південноукраїнський
державний
педагогічний
університет
імені
К.Д.Ушинського.
Роботи подавалися в наступних номінаціях:
1. Традиційний екслібрис (екслібрис, виконаний
в традиційній графічній техніці - офорт, ліногравюра,
ксилографія та ін.).
2.
Комп'ютерний
екслібрис
(екслібрис,
виконаний в програмах векторної графіки).
3.
Меморіальний
екслібрис
(екслібрис,
присвячення видатній персоні).
4. Екслібрис, присвячений Михайлу Жуку
(екслібрис виконаний в довільній техніці, присвячений
українському художнику, професору Української
академії мистецтв, проректору Художнього інституту
в Одесі) – грошова номінація, започаткована ректором
ХНТУ Бардачовим Ю.М.
5.
Екслібрис,
присвячений
Олександру
Довженку (екслібрис виконаний в довільній
техніці, присвячений українському кінорежисеру,
письменнику, кінодраматургу, артисту) – грошова
номінація, започаткована Херсонською Торговопромисловою палатою.
6. Екслібрис, присвячений Миколі Кулішу
(екслібрис виконаний в довільній техніці, присвячений
українському драматургу, журналісту, педагогу) –
грошова номінація, започаткована Херсонським
обласним академічним музично-драматичним театром
ім. М.Куліша.
З іменами переможців конкурсу та їхніми
роботами ви можете ознайомитися на сайті
Херсонського національного технічного університету
за посиланням: http://kntu.net.ua/ukr/Pro-universitet2/
Novini-universitetu/8.
Вітаємо переможців конкурсу та бажаємо їм
подальших творчих злетів!
Кафедра дизайну
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Міжнародні грантові програми

Студент ХНТУ пройшов стажування за
Міжнародною грантовою програмою Study Tours to
Poland

Група учасників програми STP під час прогулянки пірсом (м. Сопот)

Студент
факультету
інженерії
та
транспорту
Доценко Антон (група 2АТ)
став переможцем конкурсного
відбору та пройшов стажування
за Міжнародною грантовою
програмою Study Tours to Poland
(STP) з 15 по 25 жовтня 2018 року.
Study Tours to Poland 
програма польсько-американського фонду свободи
під керуванням Fundacja Liderzy Przemian у співпраці
з BORUSSIA Olsztyn, що діє з 2004 року. Програма
надає можливість студентам з Білорусі, Молдови,
України та Росії познайомитися зі своїми польськими
ровесниками, з представниками академічних кіл
і громадських організацій, а також взяти участь в
лекціях, семінарах і культурних заходах.
Для переможців конкурсного відбору стажування
є повністю безкоштовним, включаючи транспортні
витрати та відкриття візи до Польщі. Проте конкурсна
боротьба була напруженою, оскільки двічі на рік із
чотирьох країн відбирається група з 11-12 осіб. У фінал
виходить кілька представників від кожної країни.
Учасники конкурсу повинні продемонструвати
результати успішного навчання у ВНЗ, займатися
науково-дослідницькою роботою та вести активну
громадську діяльність. Крім того, конкурсанти
повинні довести обізнаність в історії, літературі,
мистецтві, архітектурі Республіки Польща.
Антон
займається
науково-дослідницькою
роботою при кафедрі вищої математики і математичного
моделювання ХНТУ (науковий керівник – д.т.н.,
професор Тулученко Г.Я.) та є учасником ініціативної
групи "Інженери майбутнього", яка діє на факультеті
інженерії та транспорту.
Пройшовши усі етапи конкурсу, Антон Доценко
став одним із 5 українських студентів, хто з 15 по 25
жовтня 2018 року відвідав Польщу за програмою STP.
За програмою міжнародного вечора учасники
візиту представляли свою країну: її історію, традиції,
цікаві факти сучасності.
Відділ міжнародних зв'язків

Проходження міського квесту з
метою ознайомлення з історичним
центром міста Торунь

У будівлі Європейського центру
солідарності (м. Гданськ)

Зустріч в Університеті ім. Миколи
Коперника в Торуні (майстер-клас
"Дізнайся свій тип комунікації")

Зустріч з місцевим активістом
туристичної гри "Geocaching"
у м. Гужно

Вручення сертифікатів учасникам Study Tours to Poland (м. Торунь)

Сертифікат учасника Міжнародної грантової програми
Study Tours to Poland

Листопад, 2018 р.
Від теорії до практики
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День відкритих дверей в ГУ ДФС у Херсонській області,
АРК та м. Севастополі для студентів кафедри
фінансів, банківської справи та страхування

9
листопада
2018 р. студенти
кафедри
фінансів,
банківської справи та
страхування ХНТУ
відвідали
Головне
управління ДФС у
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі в рамках Дня відкритих дверей.
Студенти та викладачі кафедри мали можливість
детально ознайомитися із організаційною структурою
та розподілом обов’язків між керівним складом
Головного управління ДФС у Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Розмову з майбутніми фахівцями розпочав
начальник Головного управління ДФС у Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі Клим І.В. Він
привітав студентів і зазначив, що такі зустрічі важливі
як для фіскальної служби, так і для молоді, адже для
податківців важливо, щоб до їх лав приходили молоді
кваліфіковані фахівці. Також начальник Головного
управління зазначив, що оголошено конкурс на
заміщення вакантних посад державної служби і
запросив студентів до співпраці з перспективою
подальшого працевлаштування.
Зустріч
продовжив
Перший
заступник
начальника Головного управління ДФС у Херсонській

області, АР Крим та м. Севастополі Сосинович Д.О.,
який розповів про умови проходження служби в лавах
податкової міліції, про пільги для правоохоронців і
організацію викриття податкових злочинів.
У свою чергу, викладачі та студенти цікавились
особливостями
діяльності
податкової
міліції,
умовами вступу на державну службу та порядком її
проходження, заробітною платою та невигаданими
історіями про роботу в екстремальних ситуаціях.
Наприкінці екскурсії студенти та викладачі
кафедри поділилися отриманими враженнями із
представниками засобів масової інформації, які
були присутні на заході "День відкритих дверей".
Були досягнуті домовленості щодо проходження
студентами кафедри фінансів, банківської справи та
страхування виробничої та переддипломної практики
у податкових інспекціях Херсонської області, де
майбутні фахівці матимуть можливість більш детально
ознайомитися з практичними аспектами податкової роботи.
Завідувач
кафедри,
д.е.н.,
професор
Сідельникова Л.П. висловила вдячність керівництву
ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та
м. Севастополі за плідну співпрацю і наголосила,
що проведення подібних заходів допомагає молоді
отримати ґрунтовні фахові знання та практичні
навички застосування податкового законодавства.
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Екскурсія на підприємство ПАТ «Таврія»
15 листопада 2018 р. студенти спеціальності
"181 Харчові технології" під керівництвом завідувача
кафедри, д.т.н., професора Валька Миколи Івановича
здійснили екскурсію на знане не лише в Україні, але й
в Європі підприємство – ПАТ «Таврія».
Для майбутніх фахівців харчової промисловості

цікаво було дізнатися про деякі особливості
виготовлення натуральних вин і коньяків. Студенти
з цікавістю ознайомилися
з історією заводу і
місцевістю, де розпочиналось виноградарство і
виноробство півдня України.
Кафедра харчових технологій

8
Ювілеї

Визначний ювілей людини з відкритою душею і
добрим серцем

У чудовий осінній день, 12
листопада, 80-річний ювілей урочисто відзначив
доктор історичних наук, професор Сусоров Віктор
Дмитрович.
Ювілей – особливо приємна та важлива подія
для кожної людини. А коли ювіляром є надзвичайно
розумна, талановита, щира, добра, чесна, відкрита,
щедра людина – то приємніше вдвічі. Усі, хто хотів
привітати Віктора Дмитровича, зібралися у теплій
компанії в музеї історії ХНТУ.

Директор музею Чиркова Л.М. нагадала основні
віхи життя Віктора Дмитровича, а також представила
виставку, яку було підготовлено бібліотекою ХНТУ
спеціально до ювілею професора.
На свято до Віктора Дмитровича завітали друзі,
колеги, аспіранти, студенти. Усі говорили слова
вдячності, згадували перше знайомство, бажали
усіляких гараздів.
Д.е.н., професор, проректор з наукової роботи
Савіна Г.Г. у привітальному слові згадала свої
студентські роки, цікаві історії з життя. Зазначила,
що Віктор Дмитрович завжди є прикладом для
наслідування.
К.ф.н, доцент кафедри філософії, політології та
українознавства Козакова Л.О. розповіла про те, як
Віктор Дмитрович її приймав на роботу, а також про
роки плідної творчої та наукової співпраці.
Привітати з ювілеєм та висловити вдячність
прийшли аспіранти Віктора Дмитровича, які усі
стали кандидатами історичних наук, доцентами
та працюють у провідних навчальних закладах
м. Херсона: к.і.н., доцент Герінбург О.В. працює

в Херсонському державному університеті;
к.і.н., доцент Федорченко О.В. працює на
Херсонському факультеті Одеського державного
університету внутрішніх справ; к.і.н., доцент
Бойков О.Ю. працює в Херсонському державному
університеті; к.і.н., доцент Добровольська В.А.
працює в Херсонській державній морській
академії; к.і.н., доцент Коновалов О.Л. працює
завучем у Херсонській школі № 8; к.і.н., доцент
Татарченко О.Б. працює у Херсонському
національному технічному університеті; к.і.н., доцент
Шаригіна О.А. працює на Херсонському факультеті
Одеського державного університету внутрішніх
справ.

Колеги по кафедрі також вітали ювіляра.
К.п.н., доцент кафедри філософії, політології та
українознавства, доктор філософії Тоцька Н.Л.
прекрасними поетичними рядочками висловила
найкращі побажання на честь ювіляра.
Аспіранти Віктора Дмитровича, к.і.н., доцент
Федорченко О.В. та к.і.н., доцент Бойков О.Ю.,також
вітали ювіляра щирими словами.
Привітати
улюбленого
викладача прийшли студенти
ХНТУ. Заговалко Юрій –
студент 3-го курсу факультету
МЕО підготував для Віктора
Дмитровича слайд-шоу, дизайн
та музику до якого розробив
сам. Юрій також прочитав
чудову притчу про мудрого
вчителя,
яку
присвятив
Віктору Дмитровичу. Смірнов
Костянтин – студент 3-го
курсу факультету інженерії та
транспорту під акомпанемент
гітари привітав Віктора Дмитровича чудовою піснею.
На знак вдячності ювіляр разом зі своєю
постійною партнеркою по університетській сцені –
Лідією Олександрівною Козаковою – надзвичайно
душевно заспівали народну пісню «Ой, чий то кінь
стоїть».
Редакція газети "Forum"

Листопад, 2018 р.
Калейдоскоп талантів
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Щорічний фестиваль художньої самодіяльності
"Віват студент ХНТУ- 2018" розкриває нові таланти!

1 листопада
2018 року відбувся
загальноуніверситетський захід – фестиваль
художньої самодіяльності студентів Херсонського
національного технічного університету «Віват
студент ХНТУ - 2018».

Кожного
року
у
стінах
Херсонського
національного технічного університету відбувається
креативний фестиваль студентської творчості «Віват
студент ХНТУ!».
Фестиваль проходив за підтримки адміністрації
Херсонського національного технічного університету.
Перший
проректор
ХНТУ,
д.т.н.,
професор
Розов Ю.Г. у вступному слові
зазначив, що самодіяльність –
це чудово. Адже це можливість
проявити свої здібності та
підвищити культурний рівень.
Юрій Георгійович побажав
студентам гарного виступу і
закликав їх бути сміливими,
наполегливими, активними, успішно навчатися і
розвивати свої таланти.
Цього року команди факультетів отримали
завдання підготувати мюзикл «Один день очима
викладача». Учасники конкурсу дуже відповідально
та творчо підійшли до його виконання. Було
продемонстровано сучасні танці, пісні, а також сценки
з повсякденного студентського життя.
Оцінювати виступи учасників було надано
можливість компетентному журі: декану факультету
міжнародних економічних відносин, управління
і бізнесу, к.е.н., доценту, Софієнко А.В.; декану

факультету інтегрованих технологій, к.т.н., доценту
Расторгуєвій М.Й.; декану факультету інженерії
та транспорту, к.т.н., доценту Селіверстову І.А.;
провідному інженеру, старшому викладачу кафедри
програмних засобів і
технологій Кибалко І.І.;
начальнику відділу з організації виховної роботи
студентів Даніловій Л.В.; директору бібліотеки
ХНТУ Івановій С.В.; голові Студентської ради ХНТУ
Шумському М.; викладачу хореографічних дисциплін
факультету культури і мистецтв Херсонського
державного університету, лауреату і переможцю
всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів
хореографічного мистецтва Білоусенко І.В.
Щасливі та радісні учасники конкурсу впевнено
крокували до успіху. Виступи команд були цікавими,
насиченими, іноді несподіваними. Кожна команда
сподівалась на перемогу. Загалом захід був дуже
цікавим та яскравим. Журі після довгих роздумів
визначило переможців: І-ше місце – факультет
кібернетики та системної інженерії; ІІ-ге місце –
факультет міжнародних економічних відносин,
управління і бізнесу; ІІІ-тє місце розподілили із
рівною кількістью балів факультети інженерії та
транспорту й інтегрованих технологій.
Під час виступів перемогу у наступних
номінаціях здобули:
«Кращий вокал» – студентка факультету
інженерії та транспорту – Осадчук В.;
«Краща хореографічна постанова» – група
«Контемпорарі» – факультет МЕВ, УіБ;
«Краща декламація» – студентка1-го курсу
факультету МЕВ, УіБ – Бурштин В.;
Краще
інструментальне
виконання
–
Смірнов К., факультет інженерії і транспорту.
Також глядачі обрали й улюблений номер – це
дует «Червоне та чорне» (факультет кібернетики та
системної інженерії, кафедра дизайну).
Вітаємо переможців! Бажаємо наснаги та
впевненості у майбутніх здобутках!
Дякуємо за проведення такого чудового мюзиклу
адміністрації ХНТУ, відділу з організації виховної
роботи зі студентами, викладачам та активним
студентам-учасникам!
Редакція газети "Forum"
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Цікаві події

День якості на кафедрі товарознавства,
стандартизації та сертифікації

9 листопада
2018 р. на кафедрі
товарознавства,
стандартизації
та
сертифікації
було
проведено
традиційний
День якості. У
рамках
цього
заходу
відбувся
каппінг (дегустація кави з
метою визначення її якісних
характеристик).
Організаторами
заходу
були викладачі, співробітники
та студенти кафедри ТСС:
д.т.н., професори Тіхосова Г.А. та Кузьміна Т.О.;
к.т.н., доценти Євтушенко В.В., Путінцева С.В.,
Калінський Є.О.; зав. навчальними лабораторіями
Шепетовська О.Т.; студент 2-го курсу магістратури
Карачинський В. Представником від адміністрації
ХНТУ виступила к.т.н., доцент, декан факультету
інтегрованих технологій, відповідальний секретар
приймальної комісії Расторгуєва М.Й.
На
каппінг
були
запрошені
студенти
Херсонського вищого професійного комерційного
училища з класним керівником Мількевич Т.І.
З привітальним словом перед запрошеними
виступила заступник завідувача кафедри з виховної
роботи, професор Тіхосова Г.А.
Доцент Путінцева С.В. ознайомила присутніх з

Про кураторство з перших уст

особливостями навчання на кафедрі товарознавства,
стандартизації та сертифікації за спеціальністю
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Перед дегустацією доцентом Євтушенко В.В.
було прочитано ознайомлювальну лекцію про каву та
її товарознавчі характеристики.
Після
експресопитування
за
числом
правильних відповідей було
обрано
каппер-експертів:
Осауленко О.В., Лазаренко С.В.,
Щесного С.О.
За
результатами
каппінгу експертами було
визначено
найкращий
сорт меленої кави із трьох
представлених зразків.
Після
дегустації
гості малу змогу вільно
поспілкуватися з деканом
факультету інтегрованих технологій та викладачами
кафедри стосовно вступу до ХНТУ та навчання
безпосередньо на спеціальності "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність".
Закінчився захід частуванням гостей та
присутніх цукерками та тістечками, а також смачною
кавою, яку приготував професійний бариста, магістр
Карачинський В.
З нетерпінням чекаємо на наступну зустріч!
Кафедра товарознавства,
стандартизації та сертифікації

Командна робота куратора і студента –
запорука успіху академгрупи!

Робота куратора – це, насамперед, волонтерська
ініціатива викладача, який, пам’ятаючи свої перші
кроки у великому і новому світі, бажає допомогти
студентам пристосуватися до нових, порівняно
зі школою, умов навчання, системи оцінювання,

особливостей проведення пар та знайти відповіді на
безліч питань, які в них виникають у повсякденному
навчальному житті. А на куратора першокурсників
покладається особливе відповідальне завдання бути
першим порадником і наставником студентів. Саме
від нього багато в чому залежить, яка атмосфера
пануватиме в групі, які стосунки складуться між
членами студентського колективу, як буде формуватися
їхнє особистісне ставлення до обраної професії та
навчального закладу.
Сьогодні зі шпальт університетської гезети ми
хочемо познайомити вас з роботою молодого, але
надзвичайно творчого та амбіційного
куратора –
академнаставника першокурсників (група 1ПР2)
факультету кібернетики та системної інженерії,
старшого викладача кафедри програмних засобів
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і технологій Ігоря Івановича Кибалка.
відомо, що без чудових пісень та віршів Ігоря Івановича
Для Ігоря Івановича роль академнаставника не обходиться жоден загальноуніверситетський та
є новою, адже це його перший досвід кураторської кафедральний концерт, він був учасником щорічного
роботи, тому до виконання такої важливої місії загальноміського заходу "Осінній бал" для людей
він підійшов з надзвичайною відповідальністю та похилого віку єврейського благодійного фонду "Хесед
завзяттям. Він переконаний, що куратор повинен Шмуель".
бути для своїх вихованців не лише наставником,
Як відомо, ХНТУ має давні культурні традиції:
але і другом: «Куратор – целюдина, яка може це День знань, Посвята у першокурсники, фестиваль
дати будь-яку консультацію з будь-якого приводу, студентської творчості «Віват студент ХНТУ»,
навіть позанавчального. Я думаю, що куратор Ярмарок доброчинності, дні факультетів – і це
потрібен не для того, щоб наглядати, а для того, щоб тільки невелика частина заходів, що проходять на
допомагати», – стверджує І.І. Кибалко.
теренах університету для студентів. Саме тому Ігор
Багатьом студентам-першокурсникам важко Іванович повсякчас веде активну роботу із залучення
звикнути до нового розпорядку, інтенсивності талановитих студентів, тих, хто бажає виразити себе,
навчального навантаження, збільшення числа до культурних факультетських або університетських
дисциплін. «Якщо упродовж перших тижнів куратор заходів. Так, його вихованці взяли активну участь у
активно
працюватиме
підготовці святкового концерту,
на свій авторитет, то він
присвяченому Дню працівника
Колобов Ілля, староста групи 1ПР2
Я
вважаю,
що
нашій
групі
пощастило
отримати
дійсно
обов’язково стане визнаним
освіти. Також для студентів
талановитого і фантастичного куратора. Він позитивний,
лідером
і
частиною творчий та має неабиякий хист до співу. Все це поєднується викладачі кафедри програмних
групи», – переконаний з чудовими лідерськими якостями. Ігор Іванович завжди може засобів і технологій постійно
і зважено вирішити проблему, він поважає і
Ігор
Іванович.
Так, конструктивно
зустрічі
з
дослухається до нас, що є надзвичайно важливою рисою. Наш організовують
протягом перших місяців куратор дійсно чарівник, бо заохотити до співу '' суворих цікавими людьми – так звані
– це неабияка магія! Але все ж таки всі розуміють,
навчання й перебування в технарів''
«ЧайкоФські
семінари»,
що це не магія, а багаторічний досвід і вміння підтримати у
університеті Ігор Кибалко складну або відповідальну мить.
на які запрошують цікавих
Мені, як старості групи, дуже приємно працювати з
став для своєї групи Ігорем Івановичем,
особистостей,
аби
вони
адже він завжди готовий дати пораду або
потрібною, компетентною підтримати, що інколи буває необхідним. Також мене неймовірно поділилися з молоддю своїм
людиною, до якої завжди вразив той багаж знань, що він має. Думаю, Ігор Іванович ще не досвідом кар’єрного зростання
раз здивує мене. Я впевнений, що разом ми зможемо зберегти наш
можна
звернутися
за човен знань від усіх негараздів і перешкод та дійти до заданого чи
розповіли
про
своє
порадою,
попросити курсу.
незвичайне
хоббі.
Мищенко Євгеній, студент групи 1ПР2
допомоги і, навіть, просто
«Усі студенти групи,
Ми – першокурсники, і все в університеті для нас
нове. Але завдяки Ігорю Івановичу ми швидко освоїлися і
поспілкуватися.
яку я курую, знайшли
створили свою дружню студентську родину. Наш куратор
«Зараз я куратор першого став для нас батьком, наставником, другом. Саме він відгук у моїй душі. Кожен
курсу, і знаю цих дітей ще не повний зміг нас організувати і заохотити до активної участі в з них є надзвичайно
житті університету. Ігор Іванович завжди дасть корисну
рік, але мені здається, що між нами пораду, підтримає та відстоїть нашу думку. Ми його дуже цікавою
сформованою
цінуємо
та
зав’язалися не тільки ділові, але й
особистістю
зі
Маяцький Микола, студент групи 1ПР2
поважаємо.
дружні стосунки, тому я докладу
поглядами,
Ігор Іванович – наш куратор, кращий друг своїми
та наставник, він допомагає нам завжди, коли це культурою і зрілим
максимум зусиль, щоб відкрити усі
необхідно, і вдень, і вночі, не шкодуючи свого часу.
грані своїх студентів», – зауважив І.І. Кибалко. Я дуже ціную нашого куратора і вдячний йому за розумінням
життя,
За переконаннями нашого героя, наставник у підтримку.
незважаючи
на
школі – класний керівник, але там його роль
свій юний вік. Мої
ширша, ніж роль куратора в університеті. Оскільки у студенти знають і правильно розуміють один одного,
школі потрібно більше вчити, виховувати, допомагати вони вболівають, переживають за успіхи та невдачі
у визначенні пріоритетів, так би мовити «будувати» групи, вболівають за свій колектив, швидко знаходять
особистість. А в університет приходять ті, хто зробив спільну мову під час вирішення тих чи інших завдань,
свій перший життєвий вибір. Тому роль куратора поставлених перед ними. Загалом, я щасливий, що
полягає в тому, щоб корегувати, направляти студентів, є куратором настільки чудової, людяної, дружної
«доглядати те, що вже збудовано». Не всі студенти групи, і дуже люблю своїх хлопців та дівчаток. Як
прості, але всі вони особистості, і, в першу чергу, наставник, хочу студентам побажати подальшого
потрібно їх поважати.
глибокого пізнання себе, своїх поривань, щоби крила,
«Ініціативний і творчий педагог, який постійно які дужчають у стінах університету, були міцними та
працює в пошуку» – ці слова саме про І.І. Кибалка. забезпечили їм надійний політ у щасливе майбутнє», –
Адже він власним прикладом надихає своїх вихованців поділився з нашою редакцією Ігор Іванович.
не соромитися, розкривати свої таланти і вміння. Усім
Редакція газети"Forum"
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Студентка ХНТУ виборола призове місце у Всеукраїнському
благодійному фестивалі-конкурсі “Universtart”

17 листопада на базі
Херсонського
державного
університету
відбувся
грандіозний
благодійний
багатожанровий фестивальконкурс творчості «UNIVER
START».
Співзасновником
фестивалю був Фонд громади
Херсона “Захист”.
Головою журі
був
народний артист Молдови, заслужений діяч мистецтв
України, лауреат Національної премії України ім. Т.
Шевченка, Раду Поклітару. Також конкурс оцінювали:
народна артистка України Н. Лелеко; заслужений
працівник культури України А. Рехліцька; заслужений
працівник культури України Л. Лимаренко; голова
первинної профспілкової організації студентів та
аспірантів ХДУ О. Писларь; голова Херсонського
осередку асоціації діячів естрадного мистецтва

Конкурсні програми

України І. Полєвіков; голова
фонду громади Херсона «Захист»
Л. Польська.
Учасниками
конкурсу
стали найталановитіші діти і
дорослі з різних куточків України.
Серед номінацій були: вокал,
хореографія,
інструментальне
мистецтво та розмовний жанр. У
200 концертних номерах брали
участь близько 2,5 тисячі учасників, серед яких
Каращук Вікторія, студентка 1 курсу ХНТУ, будучи
конкурсанткою у номінації «Вокал», посіла 2 місце
та була відзначена дипломом і кубком конкурсуфестивалю «Univer start”.
Щиро вітаємо Вікторію та бажаємо їй творчого
натхнення та нових перемог!
Відділ з організації виховної роботи студентів

Студентка факультету економіки, бізнес аналітики
та підприємництва серед кращих студентів України

21 листопада 2018 р.
в Обласному Палаці молоді
та студентів відбулася
довгоочікувана подія –
обласний етап конкурсної
програми «Кращий студент
року»
в
Херсонській
області.
«Кращий
студент
України» – всеукраїнська
конкурсна
програма,
покликана
виявити
та надати імпульс до
подальшого
розвитку
студентської
молоді
України, як авангарду
розвитку
українського
суспільства.
Сцена
залу об’єднала найталановитіших
представників навчальних закладів регіону у запеклій
боротьбі за звання найкращого. За перемогу боролися
8 учасників.
Захід відбувся за сприяння Департаменту

освіти, науки та молоді
Херсонської
обласної
державної адміністрації
та Херсонської обласної
ради.
Від
Херсонського
національного технічного
університету брали участь
Мазманян Айкуш, студентка 3-го курсу факультету
економіки, бізнес аналітики та підприємництва,
та студентка факультету кібернетики та системної
інженерії Волчанова Ганна.
За підсумками рішення компетентного журі
Мазманян Айкуш посіла ІІІ місце.
Також у рамках конкурсу кращі студенти були
відзначені подяками від Директора департаменту
освіти, науки та спорту за активну громадську
діяльність, успіхи у навчанні. Від ХНТУ подякою
було нагороджено Волчанову Ганну.
Щиро вітаємо наших переможців, бажаємо не
зупинятися на досягнутому, розвиватися і прагнути до
нових вершин!

Відповідальність за
Засновник – колектив
достовірність фактів,
Херсонського
національного
цитат, власних імен та
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: технічного університету.
інших повідомлень несуть
Відповідальний за випуск –
73008, Херсон,
авт ори поблікацій.
Ю.Г. Розов
Бериславське шосе, 24 Автор проекту та випускаючий Редакція може не розділяти
ХНТУ, кор. № 1, к. 338 редактор – В.О. Резнік
точку зору автора. Редакція
т.: 32-69-06, 32-69-93, Реєстраційний № ХС – 140
залишає за собою право
39-36-09
редагувати матеріали.

Відділ з організації виховної роботи студентів
Газета набрана, зверстана та надрукована редакційно-видавничим
відділом ХНТУ
Дизайн, макетування – Ю.Г. Войтюк
Редагування – Ю.Г. Войтюк, В.В. Бєляєва
Друк – В. Нерода
Замов. – № 13051 Наклад – 100 прим.

