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стабільності університету 



http://www.khntusg.com.ua 

Показники фінансово-економічної 

стабільності університету 



http://www.khntusg.com.ua 
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Кадрове забезпечення навчального 

процесу 

В університеті працює 315 штатних науково-

педагогічних працівника 
 

Середній вік науково-педагогічного працівника в 

університеті знизився та складає 48 років 

Професор 

Доктор наук 

Доцент 

Кандидат наук 
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Навчально-методична робота 

5202 студентів 

3473 денна ф.н. 

1729 заочна ф.н. 

5271 студент 

3361 денна ф.н. 

1910 заочна ф.н. 

2020 2019 

Навчальний процес забезпечують 315 (350) науково-педагогічних працівників: 
з яких: 76(73) докторів наук; 56(53) професорів; 

                 181(207) кандидати наук; 158(149) доцентів. 

Контингент студентів 
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Магістри – випускники 2020 року 

124 

Денна форма навчання 

379 

Заочна форма навчання 

Диплом з 

відзнакою 

394 
121 

Диплом з 

відзнакою 

Випускники денної форми навчання успішно захистили дипломи за другим 

рівнем вищої освіти “магістр” – 379 студенти (у 2019 р. - 439), з них 

одержали дипломи з відзнакою 124 особи (у 2019 р. – 118), що складає 32,7 

% (у 2019 р. – 26,9 %).  

За заочною формою отримали диплом магістра 394 студентів, з них 121 – з 

відзнакою. 

Навчально-методична робота 
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Ліцензійні справи підготовлені   

і акредитовані у 2020 році 
ННІ БМ 
1. Акредитація освітньої-професійної програми 

«Публічне управління та адміністрування» І 

(бакалаврського) РВО за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування. 

 ННІ МСМ.  

2. Акредитація освітньої-професійної програми 

«Автомобільний транспорт» І (бакалаврського) РВО за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». 

 ННІ ЕКТ 
3. Акредитація освітньої-професійної програми 

«Біомедична інженерія» І (бакалаврського) РВО за 

спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»  

 ТСЛ 
4. Акредитація освітньої-професійної програми «Лісове 

господарство» ІІ (магістерського) РВО за спеціальністю 

205 «Лісове господарство» 

5. Акредитація освітньої-професійної програми 

«Транспортні технології» ІІ (магістерського) РВО за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології» 
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Підсумки вступної кампанії 2020 (2019) р. 

Конкурс Зарахування 

Всього зараховано 881 (755) 

абітурієнтів, з них: 

- за кошти держбюджету – 548 

(386); 

- за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 333 (369). 

Зараховано: 

- на 1й курс, повний термін 

навчання – 511 (383) осіб 

(бюджет – 262 (215), контракт – 

249 (168); 

- на 1й курс за скороченим 

терміном – 370 (359) особи 

(бюджет – 286 (171), контракт – 

84 (188); 

 

Денна форма навчання 

Всього подано заяв – 6550 

(2946) з них: 

- на 1й курс, повний термін 

навчання – 5862 (2317) заяв; 

- на 1й курс за скороченим 

терміном – 688 (582) заяв. 

 

Конкурс заяв на одне місце 

держзамовлення: 

- на 1й курс, повний термін 

навчання – 22,4 (10,8); 

- на 1й курс за скороченим 

терміном – 2,4 (3,4). 

Загальний конкурс по 

університету 12 (7,6) осіб на 

місце. 

Максимальний обсяг державного замовлення на першим рівнем вищої освіти «бакалаврат»: денна 

форма (на базі ПЗСО) – 307 (293) місця; заочна (на базі ПЗСО) – 95 місця. 
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Підсумки вступної кампанії 2020 (2019) р. 

Конкурс Зарахування 

Всього зараховано – 216 (360) 

абітурієнтів, з них: 

- за кошти держбюджету – 53 

(26); 

- за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 163 (334). 

 

Зараховано: 

- на 1й курс, повний термін 

навчання – 82 (56) осіб (бюджет – 

21 (18), контракт – 61 (38)); 

-на 1й курс за скороченим 

терміном – 134 (304) осіб (бюджет 

– 32 (8), контракт – 102 (296). 

 

Заочна форма навчання 

Всього подано заяв – 623 

(633), з них: 

- на 1й курс, повний термін 

навчання – 432 (221) заяв; 

- на 1й курс за скороченим 

терміном – 191 (412) заяви. 

 

Конкурс заяв на одне місце 

держзамовлення – 11,8 

(25,32): 

- на 1й курс, повний термін 

навчання – 20,6 (12,28); 

-на 1й курс за скороченим 

терміном – 6 (5,1). 

 

+ 100 студентів зараховано за держбюджетом 

 у порівнянні з 2019 р. (денна+заочна форма) 
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Бакалаврат (заочна форма)  
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Магістратура (денна форма)  
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Магістратура (заочна форма)  
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Аналіз вступу 2020 серед аграрних 

ЗВО регіону  
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Аналіз вступу 2020 серед аграрних 

ЗВО регіону  
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Періодичні видання Університету 

Науково-дослідна робота 

Назва видання 
Дата 

реєстрації 
або пере- 
реєстрації 

Пері- 
одич-
ність 

Вийшло  
номерів Категорія 

1. Інженерія     
    природокористування 16.11.12 4 18 Б 

2. Технічний сервіс  
     агропромислового, 
     лісового та транспортних 
     комплексів 16.11.12 4 22 Б 

3. Актуальні проблеми     
     інноваційної економіки 13.10.15 4 22 Б 

4. Agricultural and Resource   
    Economics: International  
    Scientific E-Journal 1915 4 24 Б 

5. Вісник  
     ХНТУСГ ім. П. Василенка 01.12.09 8-10 218 В 

6. Філософія спілкування 2008 1 9 Не пл. 
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Закордонні видання Монографії 

129 фахівців мають індекс Хірша 

(Scopus) відмінний від нуля 

h-індекс 

2019р. - 239 

2020р. - 212 

2019р. - 53 

2020р. - 48 

2019р. - 776 

2020р. - 337 

Фахові видання 

Google Scholar 

2019р. – 2,48;      2020р. – 3,58 

Оприлюднення та визнання наукових здобутків 

науковців Університету 

Науково-дослідна робота 
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   05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи 
 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади та системи 

05.05.11 – Машини і засоби механізації 
                  сільськогосподарського виробництва. 
05.02.01 – Матеріалознавство 

 Д 64.832.01 

 Д 64.832.04 

Спеціалізовані вчені ради університету 

Науково-дослідна робота 

 К 64.832.03 
05.02.04 - Тертя та зношування машин 
05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів 
                 транспорту 

Одноразові ради 
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Аналіз участі студентів в конкурсі 

студентських наукових робіт  
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Кількість надісланих робіт 

Кількість студентів 
авторів 

21 
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Рейтинг аграрних ЗВО по конкурсу   

2 

Місце 

в 

рейтин

гу 

Назва вищого навчального закладу 
Загальна кількість 

робіт, 

нагороджених 

дипломами 

1 Миколаївський національний аграрний університет 56 

2 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
38 

3 
Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені  Петра Василенка 
36 

4 Львівський національний аграрний університет 34 

5 Сумський національний аграрний університет 26 

6 Полтавська державна аграрна академія 16 

7 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. 

Докучаєва 
13 

8 Таврійський державний агротехнологічний університет 11 

9 
Житомирський національний агроекологічний університет 

(Поліський національний університет) 
10 

10 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний 

університет 
9 

11 Подільський державний аграрно-технічний університет 6 

12 Вінницький національний аграрний університет 6 

13 Херсонський державний аграрний університет 4 

14 Білоцерківський національний аграрний університет 4 

15 Одеський державний аграрний університет 4 

16 Уманський національний університет садівництва 3 

17 Луганський національний аграрний університет 0 22 



http://www.khntusg.com.ua 

Аналіз участі студентів в конкурсі 

студентських наукових робіт по ННІ 

2 

ННІ ЕКТ 
14 (38%) 

ННІ ТС 
9 (25%) 

ННІ МСМ 
7 (19%) 

ННІ БМ 
3 (9%) 

Ф ТСЛ 
3 (9%) 

ННІ ПХВ 
0 (0) 

23 
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Аналіз участі студентів в конкурсі 

студентських наукових робіт по кафедрах 

2 
0 1 2 3 4 5 

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем 

Кафедра надійності, міцності, будівництва та … 

Кафедра оптимізації технологічних систем імені Т.П. … 

Кафедра Культури, спорту та туризму 

Кафедра організації виробництва, бізнесу та … 

Кафедра економіки та маркетингу 

Кафедра безпеки життєдіяльності та права 

Кафедра сільськогосподарських машин 

Кафедра тракторів і автомобілів 

Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій 

Кафедра технічних систем та технологій тваринництва … 

Кафедра транспортних технологій і логістики 

Кафедра Інтегрованих електротехнологій та процесів 

Кафедра електропостачання та енергетичного … 

Кафедра технологічних систем ремонтного … 

24 
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Робота ННІ післядипломної освіти 

Напрямки 

 діяльності 

ННІ ПО 

Організація практичної  

підготовки фахівців  

у сфері  

спеціальностей  

університету  

Підвищення науково-

професійного рівня 

 професорсько-викладацького 

складу  

і працівників структурних 

підрозділів університету, 

коледжу переробної  

та харчової промисловості,  

Вовчанського технікуму 

Організація надання 
робочих професій  

Поширення діяльності з 

надання послуг, щодо 

 підвищення кваліфікації 

спеціалістів 

агропромислового комплексу, 

 працівників народного 

господарства та викладачів  

навчальних закладів  різних 

рівнів акредитації 

18 25 
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Діяльність наукової бібліотеки 

Фонди НБ налічують 363830 прим.,  

за звітний період  фонди поповнено на 3493 прим., 

база даних електронних  документів налічує 2358 прим., 

каталог електронного архіву складається з 10354 прим. 

веб-сайт Books.khntusg.com.ua 

Отримано доступ в режимі он-лайн до наукометричної бази 

даних Web of Science, Scopus 

Організовано електронний архів наукових і освітніх 

матеріалів ХНТУСГ Open Archive KhNTUA 
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Менеджмент якості надання освітніх 

послуг 

16-18 березня 2020 р. міжнародним органом сертифікації копманією DQS-груп 

проведено ресертифікаційний аудит СМЯ університету на відповідність вимогам 

нової версії міжнародного стандартуISO 9001:2015  

(перші серед ЗВО України).  

Міжнародний сертифікат реєстраційний номер 472114QМ15, виданий 31.03.2020 

DQSGmbH, що визнаний в системі IQNet.  
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Менеджмент якості надання 

освітніх послуг   

12-14 жовтня 2020 р. Система менеджменту якості університету була 

представлена в каталозі 12-ї Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

(548 учасників із 20 регіонів України, Чехії, Словаччини, Польщі, Франції, США, Білорусії) 

статтею «Система менеджменту якості ХНТУСГ: виклики і завдання під час адаптивного 

карантину» авторським колективом Мегель О.Ю., Гурський П.В., Нанка О.В., 

Лисиченко М.Л. 

Подані матеріали були удостоєні кубком і почесним званням «Лідер інновацій в 

освіті». 
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Виховна робота 

За звітний період було 

проведено близько 600 заходів 

Студентський 

парламент + 

профсоюз 

ХНТУСГ 

музейно-

виставковий 

центр 

Студентський 

волонтерський 

загін кафедра 

ЮНЕСКО 

Комітет у справах 

сім’ї та молоді 
Центр гендерної 

освіти ХНТУСГ 

кафедра культури 

спорту та туризму 

Підрозділи 

та рада 

кураторів Студентський  

літературно-

музичний театр 

«Джерело» 

Виховний процес охоплює всі 

структурні підрозділи та всі сфери 

життєдіяльності університету 

I A 

B 

C 
D E 

F 

G Відділ виховної 

роботи 
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Виховна робота 

Волонтерський 

рух 

Свято вишиванки  

Українська світлиця  
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Виховна робота 

Барви осені  

Акція “Проти насильства”  

Пам’яті жертв голодомору  
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Виховна робота 

“Студентський бал в Харкові”   
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Спортивне  життя університету 

Майстер 

спорту 

Міжнародного 

класу – Семен 

Новіков  

Заслужений майстер 

спорту  України – Андрій 

Яценко 
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Спортивне  життя університету 

Майстер спорту  

України – Демид 

Караченко  

Матчева зустріч 

студентських команд 

з волейболу 
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ЧЛЕНСТВО В МІЖНАРОДНИХ 

ОБ’ЄДНАННЯХ  

• Велика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum) 

 

• Євразійська Асоціація 

Університетів (Eurasian 

University Association) 

 

• Міжнародний альянс закладів освіти 

сільськогосподарського профілю (Higher 

Education International Alliance for Agri-

husbandry) 
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Відкриття турецького центру 

ХНТУСГ ( Стамбул, 2020) 

3 
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ГРАНТИ, ПРОЕКТИ 

• Проект DAAD з Rhein-

Waal University of 

Applied Sciences, 

Germany (2018-2021) 
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

• Програми подвійних 

дипломів – 4 

• Стажування викладачів 

за кордоном – 52 

• Робота викладачів за 

кордоном – 21 

• Навчання студентів за 

кордоном - 20 
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Закордонні практики та стажування 

Норвегія 6 

студентів 

Швейцарія 18 

студентів 
США 3 

студенти 

Данія 30 

студентів 

Німеччина 

122 

студенти 

Польща 

 16 студентів 

Австралія 1 

студент 

Швеція 2 

студенти 

Документи, що надаються університету фірми 

закордонними підприємствами 
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Підготовка  іноземних громадян 

На денній формі освіти – 210 осіб 
 

Здобули ступінь освіти 

“бакалавр” у 2020 р.  – 49 осіб 

 

Підготовче відділення у 2020 р. 

закінчили – 101 особа 

 



Дякую за увагу! 


