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Для  надання  освітніх  послуг  відповідно  до  чинної  ліцензії  МОНУ  в
ХНТУСГ створено потужну матеріально-технічну базу, до складу якої входять
шість навчальних корпусів в межах м. Харкова загальною площею 34904,6 м2 з
аудиторіями,  кабінетами,  сучасними лабораторіями,  комп’ютерними класами,
бібліотекою  з  загальним  книжковим  фондом  385737  тис.  екземплярів  та
загальною  площею  приміщень  бібліотеки  1025,4 м2,  навчально-дослідне
господарство загальною площею 468,4 м2, що повністю задовольняють потреби
начального  процесу  з  усіх  спеціальностей  і  навчальних  програм.  Аудиторії,
кабінети, лабораторії обладнані необхідними меблями, сучасним устаткуванням
та обладнанням, стендами навчально-методичного змісту.

Відповідність  приміщень,  що  забезпечують  навчальний  процес,
санітарним  нормам  та  правилам  протипожежної  безпеки  підтверджена
відповідними санітарними паспортами корпусів.

Усі будівлі та споруди знаходяться на балансі Харківського національного
технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка  і
відповідають вимогам експлуатації.

Університет додаткових площ не орендує.
Стратегія розвитку університету передбачає наступні напрямки зміцнення

матеріально-технічної бази:
 заміна застарілого обладнання сучасними зразками;
 комп'ютеризацію навчального процесу;
 розвиток бібліотечного комплексу;
 поточний ремонт будівель університету.
Побудова  системи  навчання  в  ХНТУСГ  здійснюється  шляхом

вдосконалення  наявного  та  створення  нового  навчально-методичного,
матеріально-технічного  та  інформаційного  забезпечення  навчання,
запровадження  у  навчальний  процес  сучасних  комп'ютерних  технологій,
забезпечення  студентів  новітніми  навчально-методичними  матеріалами,
застосовування інформаційних ресурсів мережі INTERNET.

Професорсько-викладацький склад університету працює над створенням
навчального  інформаційно-освітнього  середовища  університету  (електронних
версій навчально-методичних комплексів спеціальностей і дисциплін).

Одним  з  напрямків  розвитку  матеріально-технічної  бази  є  побудова
корпоративної комп'ютерної мережі університету як функціональної сукупності
управлінської, навчальної та наукової складових. За останні роки в університеті
оновлено матеріально-технічну комп'ютерну базу.

Університет має 5 гуртожитків загальною площею понад 31166,8тис. м2.
П'ять  гуртожитків  розраховані  на  поселення  1966 студентів.  У  кожному
гуртожитку є душові кімнати, кімнати для самопідготовки і спортивні зали. За
результатами державного  конкурсу-огляду  серед  ЗВО Міністерства  освіти  та
науки  України  з  комплексу  показників,  що  характеризують  побутові  умови,
виховну  роботу,  стан  гуртожитків  –  студмістечко  університету  протягом
останніх  років  посідає  провідне  місце. В  одному  з  гуртожитків  працює



медичний пункт для студентів, викладачів і співробітників.
В  університеті  функціонує  7 їдалень  та  буфетів  загальною  площею

976,2 м2,  які  цілком  забезпечують  потреби  у  харчуванні  студентів  протягом
навчального дня. Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в
їдальнях, складає 4,78 особи.

В ХНТУСГ функціонують 8 спортивних залів,  2 спортивні майданчики
біля гуртожитків та тренажерні зали з усім необхідним спорядженням. 

Університет  має  власний  спортивно-оздоровчий  табір  на  березі
Азовського моря (на 165 місць).

За  період  2017-2018  рр.  університетом  виконані  ремонтні  роботи:
проведено  ремонт  приміщень  навчальних  корпусів,  кафедр  ремонти
гуртожитків до початку нового навчального року. В університеті проводяться
заходи  щодо  забезпечення  доступності  навчальних  приміщень  для  осіб  з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до
державних  будівельних  норм,  правил  і  стандартів.  Постійно  ведеться
удосконалення  матеріально-технічної  бази  та  оснащення  новим  сучасним
обладнанням.  Проведено  оснащення  лабораторій  та  приміщень  випускових
кафедр сучасним обладнанням.

Загальна  кількість  комп’ютерів  у  Харківському  національному
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка - 650
одиниць. Усі комп’ютерні класи використовуються також для індивідуальної та
самостійної роботи студентів. 


