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Восени 1917 року в  Херсоні відчинив двері Юр’ївський учительський 
інститут, евакуйований під час Першої світової війни з Прибалтики. У липні 
1919 року перейменований у Херсонський педагогічний інститут. З  того 
часу, розвиваючись, неодноразово змінював свій статус:  

1921-1930 рр. – 
Херсонський інститут 
народної освіти імені 
Н. К. Крупської; 

1930-1933 рр. – 
Херсонський інститут 
соціального виховання 
імені Н. К. Крупської; 

1933-1998 рр. – 
Херсонський  державний  
педагогічний інститут  
імені Н. К. Крупської; 

1998-2002 рр. – Херсонський державний педагогічний університет; 



а з 2002 року – Херсонський державний університет, відомий як в 
Україні, так і за кордоном передусім науковими школами і досягненнями 
своїх випускників у багатьох країнах світу.  

 
Понад 70 тисяч фахівців з гордістю називають Херсонський державний 

університет своєю alma mater. 
 
Якщо на початку свого існування в Юр’ївському учительському 

інституті здійснювалась підготовка на трьох відділеннях: словесно-
історичному, фізико-математичному та географічному, то сьогодні в 
Херсонському державному університеті – 12 факультетів:   
факультет біології, географії і екології;  
факультет дошкільної та початкової освіти;  
факультет  економіки і менеджменту; 
факультет іноземної філології;                            
факультет культури і мистецтв; 
факультет  природознавства, здоров'я людини і туризму; 
факультет психології, історії та соціології;  
факультет технологій та сфери обслуговування;   
факультет фізики, математики та інформатики; 
факультет фізичного виховання та 
спорту; 
факультет  філології та 
журналістики;  
юридичний факультет.  
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В університеті 
функціює 52 кафедри. 
Також відповідно до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
10.03.17 № 133 в 
університеті створено 
кафедру військової 
підготовки. До того ж у 
структурі університету 
успішно працює центр 
післядипломної освіти, 

центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами, музейно-
архівний центр.  

 

З метою реалізації 
системи ступеневої освіти 
ХДУ співпрацює з 
училищами й коледжами 
в умовах навчально-
науково-виробничих 
комплексів: 
«Херсонський державний 
університет – Херсонське 
вище професійне 
училище ресторанного 
господарства», «Херсонський державний університет – Бериславський 
педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського», «Херсонський державний 
університет – Херсонське вище училище фізичної культури». 

У структурі університету функціює Херсонський академічний ліцей 
імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради. 
 



Нині Херсонський 
державний університет 
забезпечує підготовку 
понад 6 тисяч бакалаврів і 
магістрів на денній та 
заочній (дистанційній) 
формах навчання за 51 
спеціальністю 17 галузей 
знань, зокрема: 

освіта/педагогіка, 
культура і мистецтво, 
гуманітарні науки, 

соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, 
право, біологія, природничі науки, математика та статистика, інформаційні 
технології, виробництво та технології, охорона здоров’я, соціальна робота, 
сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування. 
 

У Херсонському державному 
університеті створено належні  
умови для навчання, наукової 
роботи й дозвілля викладачів, 
співробітників та студентів. 
Інфраструктура університету 
представлена 6-ма навчальними       
корпусами (один з яких є 
пам’яткою архітектури), 3-ма 
гуртожитками,         навчальними майстернями,  бібліотекою з 6-ма 
читальними залами та 3-ма  
абонементами навчальної літератури, фонд якої становить понад 500 тисяч 
примірників, інтернет-бібліотекою тощо. В університеті функціюють також 
музей історії університету,  обсерваторія, агробіостанція – ботанічний сад,      



виставкова зала, студія звукозапису, редакційно-видавничий відділ, актові і 
спортивні зали, спортивні майданчики різного призначення, кафе-піцерія 
«Універ», буфети. До послуг студентів і викладачів університету  – 
санаторій-профілакторій, навчально-
тренувальний центр на р. Дніпрі, 
спортивно-оздоровчий табір 
«Буревісник» на березі Чорного             
моря (смт Лазурне), тренажерна зала.  

 

 

 

Освітній  процес в університеті здійснюють понад 600 викладачів, з яких 
66 докторів наук, професорів та 333 кандидати наук, доценти.  

        Серед викладачів 
університету є почесні 
академіки українських і 
міжнародних галузевих 
академій, майже 40 
вчених мають почесні 
звання у сферах 
професійної діяльності, 
зокрема народні 
художники і народні 
артисти; заслужені 
художники, заслужені 

артисти та заслужені тренери України, заслужені працівники в галузях 
освіти, науки і техніки, економіки, юриспруденції, культури тощо.  
Підготовку фахівців вищої 
наукової кваліфікації – 
докторів філософії – 
університет здійснює за 11 
спеціальностями, як-от: 
освітні й педагогічні науки, 
середня освіта            (за 
предметними 
спеціальностями), 
професійна освіта (за 
спеціалізаціями), історія та 



археологія,  філологія, економіка, психологія, право, біологія, науки про 
Землю, інженерія програмного забезпечення.  

Докторантура нараховує 7 наукових спеціальностей з двох галузей наук: 
педагогічних та філологічних.  

 
В університеті сформовані та плідно працюють 16 наукових шкіл 

провідних учених України  професорів Віталія Андреєва, Єлизавети Барбіної, 
Лариси Бєлєхової, Олени Блинової, Михайла Бойка, Владислави Демецької, 
Тамари Дмитренко, Ольги Заболотської, Галини Михайловської, Марії 
Пентилюк, Ніни Слюсаренко, Олександра Співаковського, Василя 
Стратонова, Валентини Федяєвої, Валентини Шарко, Тетяни Яцули. 

Ефективно працюють 
три спеціалізовані вчені 
ради, одна – із захисту 
докторських дисертацій з 
двох спеціальностей: 
теорія та методика 
навчання (українська 
мова), теорія та методика 
навчання (російська 
мова); та дві 
спеціалізовані вчені ради 
із захисту кандидатських дисертацій з чотирьох спеціальностей: теорія та 
методика навчання (математика), теорія та методика професійної освіти; 
германські мови, перекладознавство. 

Про значний науковий потенціал університету свідчить проведення за 
останні 6 років близько 250 конференцій міжнародного та всеукраїнського 
рівнів, видання понад 150 монографій і 50 підручників, 600 посібників; 

випуск 15 збірників наукових 
праць, 12 з яких входять до 
переліку наукових фахових 
видань України; захист 132 
кандидатських та 25 
докторських дисертацій; 
видання біля 8000 статей у 
різних наукових збірниках, 
зокрема 788 – у зарубіжних 
виданнях, та 5679 – у 
фахових виданнях України.  



 В університеті працює 32 ініціативні науково-дослідні лабораторії, а 
також науково-практичний центр корекції, реабілітації та розвитку дітей та 
молоді, соціально-психологічна служба, юридична клініка. ХДУ є власником 
патентів на винаходи і корисні моделі. 

 
 До науково-

дослідної роботи в 
університеті широко 
залучається і студентська 
молодь. В університеті 
успішно працює 
студентське наукове 
товариство. У складі 109 
студентських проблемних 
груп, наукових гуртків, 

конструкторсько-
технологічних бюро задіяно майже 1500 студентів.  

За останні 3 роки для 
участі у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
відряджено 172 студенти, 
з них переможцями стали 
20 студентів; на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних 
наук відправлено 185 
наукових робіт студентів, 
призові місця отримали 63 студентські роботи.  

 В університеті успішно діє рада молодих учених. Протягом  2013-2016 
років молоді науковці ХДУ отримали одну премію Верховної Ради України  
(доцент Соловйова Н.І.), три стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих учених (доценти Котова О.В., Манько Н.В., Песчаненко В.С.) та дві 
обласні стипендії для молодих науковців у галузі «Вища освіта» (доценти 
Думасенко С.А., Федорченко К.А.). 



Міжнародне 
співробітництво 
університету є стратегічним 
напрямом діяльності 
Херсонського державного 
університету і спрямоване 
на інтегрування в 
європейський та світовий 
простір. Університет має 
понад 35   угод про 
співпрацю з вишами-
партнерами. Основними міжнародними партнерами, з якими ХДУ підтримує 
зв’язки, є такі зарубіжні установи: Поморська академія (м. Слупськ, Польща); 

Університет імені Адама 
Міцкевича (м. Познань, 
Польща); Академія ім. 
Яна Длугоша (м. 
Ченстохова, Польща); 
Вища економічна школа 
(м. Бидгощ, Польща); 
Університет Альпен-
Адрія (м.Клагенфурт, 

Австрія); Євангельський 
Фрьобельсемінар (м. Кассель, 
Німеччина); Стокгольмський 
університет (м. Стокгольм, 
Швеція); Університет 
Коменського (м. Братислава, 
Словаччина); Барановичський 
державний університет (м. 
Барановичи, Республіка Білорусь); 
Гродненський державний університет імені Янки Купали (м. Гродно, 
Республіка Білорусь); Батумська державна морська академія (м. Батумі, 
Грузія), Варненський Вільний Університет ім. Чорноризця Храбра (м. Варна, 
Болгарія), Шуменський університет «Єпископа Костянтина Преславського» 
(Болгарія). 



В університеті функціює 
відділ міжнародних зв’язків, 
інформаційний центр ЄС, Центр 
польської мови та культури, 
Центр іспанської мови та 
культури, Центр Болгарської 
культури імені святих Кирила і 
Мефодія, Освітній центр Фрідріха 
Фрьобеля.  

Університет проводить 
підготовку іноземних громадян до 
вступу у вищі навчальні заклади 

України за акредитованими напрямами підготовки і спеціальностями. У ХДУ 
навчаються іноземні громадяни з Азербайджану, Камеруну, Конго, Молдови, 
Нігерії, Туркменістану, Узбекистану та інших країн Сходу та Америки. 

Міжнародна діяльність Херсонського державного університету 
спрямована на досягнення головної мети євроінтеграції: підготовки та 
виховання фахівців нової генерації, які завдяки знанням національно-
культурних особливостей розвинених країн світу глибше розумітимуть та 
цінуватимуть надбання власного народу, підноситимуть та 
утверджуватимуть Україну в очах європейського і світового співтовариств.  
 

Серйозну увагу 
приділено в університеті й 
позанавчальній роботі зі 
студентською молоддю. 
Система заходів з 
організаційно-виховної 

роботи планується та 
проводиться з урахуванням 
органічного взаємозв’язку 
освітнього й виховного 
процесу. 

 



Щорічно проводиться ряд 
традиційних 
загальноуніверситетських 
заходів: 
святковий концерт до Дня знань;  

факультетський фестиваль 
мистецтв «Дебют»;  

фестиваль мистецтв ХДУ 
«Молода хвиля». 

Творчі колективи 
факультетів беруть участь у міжнародних, українських та обласних заходах.  

 В університеті створено самодіяльні художні колективи, якими 
пишається виш: народні ансамблі танцю «Чубарики», «Ладовиця», «Сузір’я», 
навчальний народний театральний колектив «Студі – Арт», народний 
вокально-хоровий колектив факультету філології та журналістики, зразковий 
вокально-хоровий колектив факультету дошкільної та початкової освіти. До 
того ж учасниками багатьох мистецько-культурних акцій є симфонічний 
оркестр, вокальні ансамблі факультетів. 

Вирує в університеті і спортивне життя. За ініціативи спортивного клубу 
ХДУ двічі на рік проводяться 
загальноуніверситетські Дні 
спорту. До програми заходів 
входять змагання з волейболу, 
міні-футболу, шахів, 
легкоатлетичного кросу, 
стрітболу, волейболу-МІХ, 
скелелазіння, пауерліфтингу.  

В університеті працюють 
секції з різних видів спорту, 
зокрема волейболу, баскетболу, 

атлетичної гімнастики, туризму та скелелазіння, легкої атлетики, шахів.  
Наші студенти є активними учасниками всіх загальноміських та 



всеукраїнських спортивних змагань. Багато перемог здобули студенти 
університету і на 
міжнародному рівні. 

Чимало заходів 
різного спрямування 
проводять студентський 
парламент університету 
та первинна 
профспілкова організація 
студентів, яку створено 
ще в 1924 році. Наші 
студенти входять до 
складу обласної та 
міської студентських рад. 
Активно діє в університеті студентський волонтерський центр «Власний 
вибір». Це – допомога дітям, які проживають у сиротинцях та школах-
інтернатах; відвідування дітей у стаціонарному відділенні Центру 
реабілітації дітей 
Дніпровського району міської 
клінічної лікарні імені 
А. С. Лучанського;  допомога 
ветеранам війни і праці, 
онкохворим студентам вишу; 
волонтерська робота 
студентів у державних 
установах та громадських 
організаціях, участь у 
місцевих, усеукраїнських та 
міжнародних благодійних 
акціях та науково-освітніх заходах тощо.   

Сектор сприяння працевлаштуванню проводить активну роботу з 
працевлаштування студентів у вільний від навчання час. Щорічно студенти 
університету  можуть випробувати свої сили як педагоги-організатори, 
вихователі в дитячих оздоровчих закладах області. 



Органічне поєднання 
навчання та виховання в 
університеті забезпечує 
підготовку 
висококваліфікованих 
спеціалістів, свідому 
молодь, морально зрілу й 
соціально небайдужу. 

 

 
 Сьогодні університет – 

багатопрофільний науковий, 
освітній та культурний центр 
Херсонської області, який 
певною мірою впливає на весь 
Південний регіон України, 
успішно функціонує, працюючи 
на перспективу – відродження й 
розбудову міста, області, країни. 


