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Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты, аспиранты, сотрудники университета!

Поздравляю всех нас с Новым 2019-ым далеко не простым годом!
Чем же особенный наступающий год, чего ожидать и на что надеяться в этом
круговороте событий, с которыми мы фатально одновременны?
Во-первых, это год 60-летия нашего родного университета, 15-летия статуса
«национальный». Празднуя эти даты, вспомним историю и тех, кто ее творил, оценим
сегодняшний день, обсудим планы на будущее.
Во-вторых, это год выборов – Президента и Верховной Рады, год, который
бесспорно определит дальнейшую судьбу Украины, а значит и каждого из нас. Пора
избавиться от циничной формулы: «Нам жить – вы и решайте», ибо те, кто носит в себе
шоры, должен помнить, что в комплект обязательно входит еще хомут, удила и кнут.
Чтобы избежать этого «комплекта», каждому нужно сделать свой выбор:
«Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты .
Меру окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе слово
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.
для любви и для молитвы.
Ни к кому претензий не имею .
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает для себя»
каждый выбирает по себе.
Но это не просто! Это выбор жизненного пути. На нем не бывает «черновиков» и «чистовиков» - пройти этот путь
можно только один раз. И пройти его нужно достойно!
С высоты своего возраста прекрасно понимаю, что пожелание «Счастливого Нового года!» чем дальше, тем
больше означает триумф Надежды над Опытом.
Но все равно – давайте будем счастливы в Новом 2019-ом году! Каждый по-своему и все вместе со страной.
Да хранит нас Господь!
С любовью ректор Юрий Бардачев

Дорогі студенти, аспіранти, викладачі та співробітники ХНТУ!
Сердечно вітаю Вас з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим – святами, що
дарують радість спілкування з рідними і близькими, наповнюють серця вірою і любов’ю,
несуть у кожну родину тепло, спокій та добро.
Новий рік - це завжди новий етап в житті, нові починання та задуми, але також
це привід зупинитися і осмислити події року, що минає. У нас за плечима залишається
непростий, однак цікавий та позначений вагомими трудовими здобутками рік: ми
зробили ще один крок у досягненні своїх цілей та продемонстрували лідерство у сфері
вищої освіти Херсонщини.
У Новому 2019 році зичу Вам свіжих сил для нових звершень і творчих успіхів у
професійній діяльності! Вірю, що Новий 2019 рік увійде до Ваших осель добрим і радісним,
принесе мир, злагоду і достаток, наповнить Ваші серця вірою, надією та оптимізмом!
Нехай ці чудові зимові свята будуть щедрими й радісними, а Божа благодать ніколи не
покидає Вашої оселі! Будьте вільні у своїх помислах, відповідальні у своїх діях та духовно
багаті від добра, подарованого людям!
З найщирішими вітаннями перший проректор Юрій Георгійович Розов
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Новорiчнi привiтання вiд деканiв факультетiв
Марія Йосипівна
Расторгуєва декан факультету
інтегрованих технологій,
к.т.н., доцент
Шановні студенти та
колеги!
Вітаю
Вас
з
Новим роком та Різдвом
Христовим! Нехай прекрасні
зимові свята принесуть
мир, спокій і злагоду,
впевненість у майбутньому.
Бажаю твердості духу,
невичерпного
оптимізму,
міцного здоров'я та удачі в особистому житті, позитивних
змін! Давайте прикрасимо світ, ставши кращими, ніж були
в минулому році! Змінюючись самі, ми змінюємо світ! Нехай
щастя буде не тільки в казці, а й у Вашому житті.

Наталія Анатоліївна
Кругла декан факультету
кібернетики і системної
інженерії, к.і.н., доцент
Шановні і дорогі колеги!
Від імені факультету
кібернетики і системної
інженерії
щиро,
тепло,
палко, сердечно вітаю Вас
із прийдешнім 2019 роком і
Різдвом Христовим!
Хай
Новий
рік
приносить
Вам
нові
досягнення, нові враження,
нові успіхи, творчі дерзання
і злети. Бажаю Вам, Вашим
колективам і родинам бути здоровими і щасливими, багатими і
веселими, життєрадісними та усміхненими. З новими надіями,
з новими звершеннями, з новим благополуччям. З Новим роком,
з новим щастям!

Альона Володимирівна
Софієнко декан факультету
міжнародних економічних
відносин, управління і
бізнесу, к.т.н., доцент
Happy New 2019 year!
Let it be the year of pleasant
discoveries, new friends and
unforgettable meetings.
May this holiday season
brighten you up with peace, joy
and good cheer!

Ігор Анатолійович
Сєліверстов декан факультету
інженерії та транспорту
к.т.н., доцент
Шановне студентство
та колеги!
Сердечно вітаю Вас,
Ваших рідних, близьких і колег
із найбільш радісними та
довгоочікуваними зимовими
святами – Новим Роком і
Різдвом Христовим!
Хай рік прийдешній
принесе нам мир і спокій
в країну, благополуччя та
радість в кожну оселю, тепло
та затишок у родину, гармонію та спокій в серця, натхнення
та успіх – у професійну діяльність. Хай здійснюються
найамбітніші плани та найзаповітніші мрії!
Щасливого Нового року та веселих свят!

Олена Володимирівна
Волкова декан факультету
економіки, бізнес-аналітики
та підприємництва,
к.е.н., доцент
Шановні колеги та студенти!
Від імені факультету
економіки, бізнес-аналітики та
підприємництва щиро вітаю
Вас зі світлими та радісними
зимовими святами – Новим
роком та Різдвом Христовим!
Від усієї душі бажаю
Вам
великого
людського
щастя, міцного здоров’я,
добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай
Новий рік принесе Вам гарні новини, щасливі події, додасть
наснаги та творчого натхнення, а також наповнить серце
добром, любов’ю та вірою у здійснення заповітних мрій та
сподівань!

Шановні колеги, дорогі студенти! Вітаю ВАС із
зимовими святами!

Новий рік – це найяскравіше, найчудовіше, загадкове
і улюблене свято! Нехай прекрасні зимові свята принесуть
впевненість у майбутньому, мир, гармонію!
Кожен від Нового Року чекає, сподівається і вірить у
щось своє. Хай здійсниться все те найпотаємніше, що кожен
з ВАС вважає мрією! Нехай Новий рік приносить ВАМ тільки
радісні новини, нехай у ньому відбуваються тільки бажані події,
нові звершення, успішні досягнення. Нехай робота та навчання
приносять ВАМ успіх та задоволення. Бажаю, щоб 2019 рік
допоміг ВАМ повірити у свої сили, додав наснаги та оптимізму!
Нехай Новий рік стане для нас і для нашої України
роком позитивних змін, динамічного соціально-економічного
зростання, духовного оновлення та процвітання! Вітаю із
Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!!!
Merry Christmas and Happy New Year!

Грудень, 2018 р.

Пiдсумки року
Коли звичайний календар
прощається зі своїми останніми
листочками, відкриваючи шлях
Новому
року,
педагогічний
календар
освітян
ХНТУ
розкритий на золотих сторінках
своєї середини. Ці сторінки
багаті на події, звершення і
цікаві зустрічі, вони варті того,
щоб їх ще раз перегорнути.
За традицією, напередодні Нового року завжди
підбивають підсумки року, що минає. Пригадують як радісні
моменти, так і сумні, аналізують досягнення і помилки,
радіють перемогам. Власне, 2018 рік для ХНТУ був
роком наполегливої праці студентів, науково-педагогічних
працівників, усього колективу університету, про що свідчать
цьогорічні досить високі показники діяльності вузу.
Протягом минулого року колектив університету
напружено працював над удосконаленням навчальної,
методичної, наукової та організаційної роботи. 2018
рік для нашого університету став досить плідним на
проведення конференцій, семінарів, круглих столів,
благодійних проектів та виставок. Так, у стінах нашого
вузу проведено 14 міжнародних («Європейські технології
науки і освіти: теорія і практика», «Україна-Польща –
Європейський Союз:сучасний стан та перспективи»,
«Молодь – науці і виробництву 2018: інноваційні
технології легкої промисловості», «Інтелектуальні системи
прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту
(ISDMCI’2018)», «Інформаційні технології в освіті та
управлінні», «Теоретичні та практичні проблеми в обробці
матеріалів тиском і якості фахової освіти», «Молодь у
світі сучасних технологій», «Ціннісний вимір політичної
діяльності», «Шляхи вдосконалення системи технічного
регулювання в Україні та світі», «Забезпечення соціальноекономічної цілісності суспільства та бізнес-середовища:
європейський досвід та практика», Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні технології промислового
комплексу», «Сучасні технології промислового комплексу:
базові процесні інновації», Міжнародна конференція
з математичного моделювання, «Україна – Болгарія –
Європейський союз: сучасний стан і перспективи») та
11 Всеукраїнських науково-практичних конференцій
(«Активізація процесів гуманізації та соціалізації в
суспільстві і їх вплив на бізнес-середовище», Всеукраїнська
науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених з автоматичного управління, «Іноземні
мови в сучасному комунікативному просторі», «Мова
як засіб міжкультурної комунікації», «Дослідження
якості вітчизняних товарів і послуг та їх відповідності
національним нормативним документам», «Актуальні
проблеми сучасної енергетики – 2018», «Стан і перспективи
розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної
галузей промисловості», «Науково-практичні розробки
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молодих учених в хімічній харчовій та парфумернокосметичній галузях промисловості», «Державна політика
щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та
перспективи», «Проблеми та перспективи розвитку обліку,
оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного
забезпечення управління суб’єктами господарювання»,
«Інструменти забезпечення економічної ефективності
підприємств:соціальний аспект»). На всеукраїнські наукові
конкурси було направлено 35 студентських робіт, з яких
13 отримали призові місця. Цього року наш університет
взяв участь у спеціалізованій виставці «Будіндустрія
2018. Енергозбереження», де представив свої інноваційні
розробки. Також хочеться відзначити активну виставкову
роботу кафедри дизайну, яка цього року провела 63 заходи,
серед них 25 виставок, 10 конкурсів, а також ярмарки,
фестивалі,екскурсії, зустрічі, майстер-класи, флеш-моби,
дизайн-проекти та покази мод.
Одна з важливих ланок діяльності Херсонського
національного технічного університету спрямована на
розширення й поглиблення міжнародних зв’язків вузу,
підвищення його авторитету, поступову інтеграцію
університету в європейський та світовий простір, обмін
досвідом та інформацією з провідними європейськими та
світовими вузами, а також надання можливостей студентам
отримувати додаткові знання шляхом участі у міжнародних
програмах обмінів, залучення іноземних викладачів до
навчального процесу.
У 2018 р., крім існуючих і діючих договорів з
провідними університетами Австрії, Німеччини, Франції,
Польщі, Чехії, Болгарії, Швеції, Австрії, США, Білорусі,
Іспанії, Казахстану, Міжнародним університетом ВІЗІОН
(Македонія), Асоціацією CPCU федерації FEFU (федерація
обмінів Франція – Україна), Асоціацією підприємців
Берліна (Німеччина) Полоцьким державним університетом
(Білорусь), була укладена угода про науково-освітянське
співробітництво з Університетом Суспільних Наук
(м. Лодзь, Польща), освітнім закладом «Гродненський
державний університет ім. Янкі Купали» та Цзянсунським
педагогічним університетом (м. Сучжоу, КНР).
З метою підвищення ефективності наукової та
науково-методичної роботи, якісного навчання, університет
брав участь у реалізації міжнародних освітніх проектів та
програм. ХНТУ плідно працює за програмою Еразмус +, також
отримано 2 фінансові підтримки від компанії Coursera на
вивчення курсів від ЗВО-партнерів (Robotics: Computational
Motion Planning; Introduction to Virology) та ін.
Завдяки багаторічній співпраці з Ізраїльським
культурним центром, що діє при Посольстві Держави
Ізраїль в Україні, протягом року відбувались зустрічі з
Головою представництва Посольства Держави Ізраїль в
Одесі, Директором Ізраїльського культурного центру в
Одесі, Першим секретарем посольства Держави Ізраїль в
Україні Ілоною Хільковською.
На підставі діючих договорів про співпрацю з
Люблінською Політехнікою (Польща) в університеті
проводиться активна робота щодо отримання студентами
подвійних дипломів і проведення навчального процесу.
21-24 червня 2018 р. представництво Європейського
Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром
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реформ організували на базі Херсонського державного
університету 25-ту ювілейну сесію EU Study Days. Відбір
пройшли і представники ХНТУ, а саме Тулученко Н.
(старший інспектор відділу міжнародних зв’язків) та
Шульженко М. (студентка гр. 2ТТ).
25 червня 2018 р. до ХНТУ з робочим візитом завітала
німецька делегація у складі голови міжнародної компанії
«Шрайнер груп» Гельмута Ф. Шрайнера та голови асоціації
підприємців Берліна Райнера Шамбергера. Обговорювалися
питання щодо стажування студентів у компанії «Шрайнер
груп».
Багато років ХНТУ співпрацює з Федерацією
FEFU. Студентки Соловйова А.А. та Охріменко П.О.
влітку 2018 р. проходили стажування на підприємствах
Франції. У вересні 2018 р. к.т.н, доцент Расторгуєва М.Й.
та начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.П.
відвідали тиждень підведення підсумків у межах співпраці
ХНТУ та Федерацією FEFU у Франції, а вже у листопаді
2018 р. відбулася зустріч з французькою делегацією –
представники асоціації CPCU федерації FEFU (федерація
обмінів Франція – Україна) на чолі з президентом Філіпом
Жене. Федерація надає можливість студентам і викладачам
університету проходити стажування у Франції, вивчати
мову, поглиблювати спеціальні знання та здобувати
практичні навички. Після зустрічі студенти та викладачі
мали змогу взяти участь у співбесіді щодо стажування у
Франції.
Протягом 2018 р. студенти та викладачі підвищували
свій професійний досвід і набували знань проходячи
стажування у провідних світових закладах (університет
Яна Євангеліста Пуркіне, м. Уст (Чеська Республіка),
Університет
Арістотеля
(Греція),
Цзянсунський
педагогічний університет (м. Сучжоу, КНР), ЗахідноФінляндський Коледж та ін.), брали участь у міжнародних
проектах ("Авіатор 2018", Великобританія) та міжнародних
наукових конференціях.
Протягом року студенти університету продовжували
всіх вражати своїми цікавими та зворушливими талантами,
доводячи, що вони вміють не лише гарно вчитися, але й є
різносторонніми особистостями.
Як відомо, ХНТУ має давні культурні традиції:
це День знань, Посвята у першокурсники, фестиваль
студентської творчості «Віват, студент ХНТУ», Ярмарки
доброчинності, дні факультетів – і це тільки невелика
частина заходів, що проходять на теренах університету для
студентів. Так, протягом навчального року зі студентською
молоддю було проведено чимало загальноуніверситетських
заходів, бесід, лекцій (відзначення 27-ої річниці
проголошення незалежності України та 100-річчя
відновлення української державності, Дня Державного
Прапора України, 80-тих роковин Великого терору –
масових політичних репресій 1937-1938 рр., Дня пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, Дня пам’яті
жертв політичних репресій, Дня пам’яті та примирення і
73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
Дня захисника України, Всеукраїнського Дня вишиванки,
Дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської
АЕС), круглих столів («Якісний стан сім’ї та батьківства –

запорука економічного та соціального зростання України»
за участю голови оргкомітету Всеукраїнського форуму
сім’ї доктора філософії А. Буковинського та ін.), зустрічей
(з радником Міністра інформаційної політики України з
освітніх програм, Героєм України В. Жемчуговим в рамках
освітнього проекту «Бранці Кремля») та ін.
Також неабиякої популярності у студентської молоді
серед навчального року набули флешмоби різної тематики.
Так, протягом 2018 р. студенти ХНТУ брали участь у
загальноуніверстетській акції з написання всеукраїнського
диктанту національної єдності до Дня писемності в
Україні, танцювальних марафонах з нагоди Всесвітнього
Дня вишиванки та Дня Європи, міжнародного Дня матері,
у фестивалях «Свято кожного херсонця» щодо відзначення
204-ї річниці заснування м. Херсона та «Козацький
гарт». Також наші студенти долучилися до проведення
загальноміських заходів (мітингу з нагоди вшанування
героїв до
Дня
Гідності та Свободи; літературномистецької акції «Поети Херсона – з вдячністю загиблим
героям»;
патріотичного
танцювального
флешмобу
«Революція Гідності та Свободи»; літературної світлиці
та презентації поетичних зібрань «Передзвони пам’яті»,
«Четвертий вимір всесвіту – душа» херсонської поетеси
Л. Пронько; перегляду документального фільму «Літопис
«Чорного тюльпану»). Також у 2018 р. студентська
молодь університету брала учать у ХІ Міжнародному
інвестиційному форумі «Таврійські горизонти» (м. Київ),
всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент
України – 2018», конференції «Бізнес, що змінює країну»
за сприяння Центру «Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності», ІІ фестивалі поважних людей «Золотий
вік» для людей похилого віку та ін.
У листопаді наш вуз відзначав 14 річницю надання
йому статусу національного. Колектив університету
пишається тим, що наш навчальний заклад єдиний на
Херсонщині має такий високий статус, адже протягом скількох
років жоден виш області ще не доріс до цього звання!
Результатом такої плідної та якісної роботи нашого
університету є підвищення цьогорічних показників
академічного рейтингу вищих навчальних закладів України
«Топ-200 Україна 2018» (ХНТУ посів 81 місце, обійшовши
усі провідні вузи Херсонщини). Така динаміка свідчить про
високу оцінку якості науково-педагогічного потенціалу та
якість навчання.
Такі неймовірні успіхи ми оцінюємо як результат
діяльності всього колективу університету – від студента,
асистента, лаборанта, викладача, декана до ректорату, за що
висловлюємо всім щиру подяку.
Рік, що завершується, збагатив нас новим досвідом,
згуртував і дав можливість не лише вистояти у нелегкий
для України час, а й створити усі умови для подальшого
розвитку нашого університету. Проте ми маємо з надією і
вірою у серці увійти у Новий 2019 рік, бо працюємо заради
майбутнього нашого молодого покоління та процвітання
України. Нехай 2019 рік принесе нашому вузу достаток,
стабільність та процвітання, а кожному з нас, у першу
чергу, здоров’я, любов та злагоду!
Редакція газети "Forum"
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Успішний херсонський автохолдинг запросив до
співробітництва студентів ХНТУ

Перед
кожним
випускником
постає
питання
пошуку
альтернатив майбутнього
робочого
місця.
Працевлаштування
за
здобутою спеціальністю
є логічним завершенням
отриманої освіти за фахом.
Саме для цього в ХНТУ й

проходять Дні кар’єри.
Так, 4 грудня 2018 р. холдинг «Автопланета» ініціював
зустріч студентів Херсонського національного технічного
університету з керівниками відділів компанії. Подія
привернула увагу студентів різних факультетів, котрих
зацікавила можливість дізнатися про вакансії, записатися
на стажування та безпосередньо поспілкуватися з
роботодавцями.
До
нашого
університету
завітали
вельмишановні
гості –
представники
холдингу
«Автопланета»: генеральний
директор Іванов Дмитро
Олексійович;
керівник
HR-відділу
Крамаровська
Лариса
(випускниця
ХНТУ); керівник відділу
з додаткового обладнання
автомобілів Русол Валерій
(випускник
ХНТУ);
керівники відділу маркетингу
Євмененко Ірина та Ілященко
Олена (випускниці ХНТУ);
керівник відділу продажу
автомобілів Hynday Задирака
Олександр;
консультант
відділу Bosh-сервісу, Центр-Херсон Подпалий Сергій;
фінансовий консультант Дудченко Євгенія; заступник
керівника HR-відділу Ухова Анастасія (випускниця ХНТУ);
консультант call-центру Маркіна Анастасія; керівник
сервісу Центр-Херсон Яковенко Олександр.
Д.т.н., професор Бардачов Ю.М. у вступному слові
зазначив, що за 59 років зі стін нашого університету
випустилось більше 50 тисяч дипломованих спеціалістів.
Випускники ХНТУ працюють в різних галузях, і
виключенням не став холдинг «Автопланета», де
трудовлаштовано чимало наших студентів.
Генеральний директор холдингу «Автопланета»
Іванов Д.О у своєму виступі зауважив: «Одна з місій
«Автопланети» полягає в тому, щоб підтримати талановиту,
ініціативну молодь і надати їй можливість реалізувати себе
як висококваліфікованого фахівця. Так, у 2008 р. холдинг
став базою практики для студентів університету. За цей час
у нас пройшли практику понад 1200 студентів за різними

спеціальностями».
Співпраця з «Автопланетою» – це відмінна перспектива
кар’єрного росту, розвитку і стабільного доходу, адже
холдинг є лідером з продажу автомобілів та сервісних
послуг на Херсонщині.
Холдинг об’єднує лідерів автомобільного ринку: KIA
та Hyundai «Автопланета»; Volkswagen «Центр Херсон»;
BMW «Центр Херсон»; Renault «Центр Херсон»; JAC,
Great Wall, Ravon «Автопланета»; автосалон автомобілів з
пробігом GoodAuto.
Також холдинг надає повний спектр автомобільних
послуг і товарів: від придбання нової батарейки до покупки
автомобіля, від підкачування шин до ремонту двигуна.
Холдинг включає: станцію технічного обслуговування
BOSCH Service; магазин автозапчастин BOSCH на всі
марки автомобілів; центр кузовного ремонту – ремонт
і фарбування всіх марок автомобілів; инний центр
«Автопланета» – продаж та обмін нової гуми на б/у.
Під
час
заходу
роботодавці
ознайомили
студентів
з
діяльністю
підприємства,
умовами
праці, відповіли на чимало
запитань. Також для студентів
були запропоновані наступні
вакансії:
консультант
з
продажу
автомобілів,
з
продажу запасних частин, з
сервісу; автослюсар, майстер
із встановлення додаткового
обладнання; адміністратор,
маркетолог,
менеджер
з персоналу; юрист; ITспеціаліст та ін.
Неабиякий інтерес у
студентів викликав проект
«Стипендія від BOSCH» –
перший крок до бізнес-кар’єри», який розроблено для
практичного навчання та фінансової підтримки майбутніх
спеціалістів. Студенти-учасники проекту зможуть отримати
іменні стипендії протягом трьох місяців, і сертифікат на
проходження виробничої практики в холдингу, де зможуть
набратися досвіду, випробувати свої сили і навички.
Проведення заходу дало можливість студентам ХНТУ
отримати офіційну інформацію про діяльність організації,
а особисте спілкування допомогло визначитися з вибором
першого робочого місця.
Керівництво холдингу розуміє важливість підготовки
спеціалістів високого рівня, які зможуть працювати у сфері
послуг, сервісу і продажів автомобілів. Тож, дорогі студенти,
хочете добре заробляти своїм інтелектом, упевненістю та
можливістю доводити справу до кінця? Є бажання рости й
розвиватися? Тоді телефонуйте за номером +38 050 318 61 11
та досягайте успіху разом з «Автопланетою»!
Редакція газети "Forum"
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Студенти ХНТУ приєдналися до благодійної акції
«Поділись краплинкою життя!»

6 грудня у рамках програми
«Здай кров - врятуй життя»
до
медпункту
Херсонського
національного
технічного
університету завітала спеціалізована
бригада Херсонського обласного
центру служби крові.
Не зважаючи на те, що у
студентів зараз захист курсових робіт, у медпункті нашого
вишу зібралася ціла черга молодих людей, аби долучитися
до почесної справи – здати кров та в подальшому стати
донором. Своїм вчинком вони проявили небайдужість і
усвідомлення важливості їх участі у процесі рятування
людського життя.
До акції долучилися cвідомі студенти, співробітники
та викладачі нашого вишу. Кожен донор здав від 350 до
450 мл крові.Студенти запевняли, що стати донором – це
дуже почесно та важливо. Тож головною винагородою для
кожного донора було відчуття того, що день пройшов не
даремно і зроблено щось важливе, значуще, – адже донор
несе надію і здоров’я багатьом людям, які потребують
переливання крові чи лікування її препаратами.
Донорами стали викладачі, співробітники та
студенти. Зокрема, кров здали Путінцева С.В. – доцент,
к.т.н. («Почесний донор» ІІ ступеня, здала кров 25 разів),
Льовина Ю.С. – секретар-друкарка деканату інженерії
та транспорту (є донором з 2009 р., здала кров 4 рази),
Дементьєв Д.І. – випускник 2017 р. факультету кібернетики
та системної інженерії та понад 60 студентів.
ХНТУ висловлює щиру подяку завідувачу
студентської амбулаторії, сімейному лікарю Соломасі
Людмилі Олексіївні та колективу Херсонського обласного
центру служби крові, а саме: в.о. завідувача відділенням
експедиції, лікарю-терапевту Людко Ніні Адамівні за плідну
співпрацю та злагоджену роботу.
Коли йдеться про взаємодомогу, достатньо мати
бажання допомогти та змінити цей світ на краще! Дякуємо
всім, хто долучився до спільної доброї справи Університету!
Відділ з організації виховної роботи студентів

На спортивному Олімпі

Вітаємо Окшу Любов з перемогою у відкритому
чемпіонаті Херсонської області з боксу

З 29 листопада по 1 грудня у місті Олешки проходив відкритий
чемпіонат з боксу «Олешківські ігри-2018».
Студентка ХНТУ групи 2ХТ факультету інтегрованих технологій
спеціальності "Харчові технології" Окша Любов Едуардівна посіла
І місце у відкритому чемпіонаті Херсонської області з боксу серед
жінок, молоді, юніорок та дівчат у віковій групі «Еліта», у ваговій
категорії 57 кг. Також на цих змаганнях Окша Любов була суддеюінформатором, і у підсумку чемпіонату її було обрано кращим суддею
та нагороджено грамотою.
Щиро вітаємо Окшу Любов з заслуженими нагородами та
бажаємо їй подальших перемог!
Кафедра харчових технологій

Грудень, 2018 р.
Стипендіальні програми
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Міський голова вручив сертифікати стипендіатів
обдарованим студентам ХНТУ

21 грудня 2018 р. під час сесії міської ради мер міста
Володимир Миколаєнко вручив сертифікати обдарованим
школярам та студентам вищих та середніх спеціальних
навчальних закладів міста.
Відповідно до розпорядження міського голови, у
рамках програми «Молодь Херсона» на 2015/2020 рр.,
стипендії цього року призначено 10 школярам та 20
студентам.
Розмір стипендій склав 2 тисячі гривень для
школярів та 3 – для студентів. Серед наших студентів було
нагороджено:
1. Осадчук Вероніку, факультет інженерії і транспорту;
2. Мазманян Айкуш, факультет економіки, бізнесаналітики та підприємництва;
3. Шумського Максима, факультет кібернетики та
системної інженерії;
4. Софьяника Олександра, факультет кібернетики та
системної інженерії;
5. Піскун Єлізавету, факультет міжнародних
економічних відносин, управління і бізнесу.
Щиро вітаємо наших стипендіатів, бажаємо їм успіхів
у навчанні, громадській діяльності та творчого натхнення!
Відділ з організації виховної роботи студентів

Цікаві події

В університеті розпочала роботу Академія
Святого Миколая
Скільки
пишеться
літопис
Херсонського
національного технічного університету, стільки ж років
студентське самоврядування навчального закладу не
оминає увагою одне з найдобріших, найчарівніших та
казкових зимових свят – День Святого Миколая.
З нагоди свята 5 грудня 2018 р. в І корпусі ХНТУ
відбувся загальноуніверситетський захід «Академія
Святого Миколая».
Студенти мали можливість взяти участь у святковій
лотереї та виграти новорічні подарунки.Також гостей
заходу розважали танцями учасники хореографічного
колективу «Smile», зануривши усіх присутніх у незабутню
святкову атмосферу.
На святі діяла новорічна фотозона, де всі, хто хотів,
могли зробити гарні святкові світлини.
Щиро дякуємо всім, хто причетний до організації та
проведення свята.
Дорогі друзі! З прийдешнім Новим роком! Нехай цей
рік принесе нам багато здоров’я, щастя, удачі, посмішок,
тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими
фарбами, приємними враженнями і незабутніми подіями,
а Святий Миколай освятить Вас, благословить на добрі
справи та дарує достаток, затишок й душевне родинне
тепло! Бажайте дива, і хай святий Чудотворець Миколай
вам його подарує!
Студентська рада,
відділ з організації виховної роботи студентів
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Поетична сторінка
Зимова казка
Чудова пора до нас завітала,
Зимонька-красуня усіх привітала,
Прикрасила снігом поля і сади,
Казковим зробила усе навкруги.

Діток ваблять ковзанка й санки
І подарунки від Миколая зранку,
Танці святкові, пісні, хороводи,
Дід Мороз і Снігурка хорошої вроди
Смачні мандаринки й цукерок багато
Веселі нам зима завжди дарує свята!

Зайчику шубку нову дарувала,
Віконця будинків розмалювала,
Ялинки убрала у сукні святкові
І буси на них одягла кольорові.

Дорогі друзі!

Редакційна колегія газети
"Forum" щиро вітає усіх Вас з
прийдешніми
Новорічними
святами!
Тож нехай Новий 2019 рік
принесе усім нам виключно
позитивні новини, а наші мрії й
сподівання
якомога
швидше
реалізуються! Упевнені, що в 2019
році у нашому редакційному
портфелі обов’язково знайдеться
чимало цікавих матеріалів, які
будуть опубліковані в наступних
випусках університетської газети!
Нехай Новорічні світлі
свята сповнять наші серця радістю
й новою надією, принесуть у кожну
родину мир і злагоду, добробут і
затишок!

Валерія Бєляєва,
методист бібліотеки ХНТУ

Нам каждый божий час чертовски дорог,
И времени природу не понять,
А жизнь ведь не кончается "за сорок",
Но может не начаться "в двадцать пять".

Ты знаешь, человеком быть непросто,
Не задирая нос идти вперёд.
Есть человек великий маленького роста,
Ну а ничтожный носом небо достаёт.

За городской привычной суетою
Порой, с утра не хочется вставать.
И все уже не кажется игрою,
Когда твердят: "Пора взрослее стать."

Ты знаешь, человек – не просто слово.
В нём отголосок антитез всегда поёт:
Чем больше в человеке есть «простого»,
Тем, к сожалению, он сложней живёт.

Бывает, что и в тридцать жизнь лишь ярче,
Ведь юность в сердце - бесконечный дар.
У бардов же обычно все иначе:
Пусть внешне молод, но душою - стар.

Чем больше человек добром искрится,
Тем меньше получает он взамен.
И чем сильней захочет он забыться,
Тем всё сильней воспоминаний плен.

Нам каждый божий час чертовски дорог.
Нам каждая минута - благодать.
Так пусть жизнь не кончается "за сорок",
Но всё-таки начнётся "в двадцать пять".

Да, много есть ещё противоречий,
И мне не расписать их всех вовек.
Ты просто стань немного человечней:
Ты просто стань немного "человек".
Каріна Карамян,
старший інспектор відділу
міжнародних зв'язків

Редакція газети "Forum"

Кажуть, якщо одна людина
загадає бажання в новорічну ніч,
воно, ймовірно, збудеться, проте
якщо це бажання загадають
сотні і навіть тисячі людей – воно
втілиться в життя однозначно.
Саме тому у великих сім’ях склалася
традиція: кожного 31 грудня
вони згадують скільки хорошого
було в цьому році і бажають, щоб
наступний рік був хоча б трохи
краще за попередній. Так само і ми,
велика родина ХНТУ, хочемо, щоб
кожен із вас – викладачі, студенти,
аспіранти – в новорічну ніч згадали
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скільки хорошого приніс вам рік,
що минає, і загадали лише одне
бажання – щоб наступний рік був
ще кращим: сонце світило трішки
яскравіше, люди були трохи добріші
один до одного, щоб кожен став
трохи дорослішим і змінив себе та
світ навколо на краще, щоб позаду
залишились дріб’язкові суперечки,
а глобальні вирішувались тільки
шляхом дипломатичних баталій.
Щасливого Нового року вам,
люба родина ХНТУ!
Максим Шумський,
голова Студентської ради
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