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 Восени 1917 року в Херсоні відчинив свої двері Юр’ївський 

учительський інститут, який був евакуйований під час Першої Світової війни 

з Прибалтики. У липні 1919 року навчальний заклад дістав назву 

«Херсонський педагогічний інститут». З того часу він розвивався, 

неодноразово змінював свою назву, а у 2002 році отримав статус і назву 

Херсонського державного університету, що добре відомий як в Україні, 

країнах СНД, так і за кордоном – перш за все, науковими школами і 

досягненнями своїх випускників у багатьох країнах світу.  

 Сьогодні це сучасний навчальний заклад, у якому функціонують 4 

інститути, 6 факультетів, 53 кафедри, науково-дослідний інститут 

інформаційних технологій, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів, навчальний центр профільної підготовки та тестових технологій. У 

складі Херсонського державного університету працюють навчально-науково-

виробничі комплекси «Херсонський державний університет – Бериславський 

педагогічний коледж», «Херсонський державний університет – Херсонське 

вище училище фізичної культури», Академічний ліцей.  

Близько 6 тис. студентів набувають фах за 35 спеціальностями і 

спеціалізаціями на денній і заочній формі навчання, екстернатурі. Відкрито 

магістратуру, аспірантуру, докторантуру, 5 спеціалізованих вчених рад по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій. 

У Херсонському державному університеті створено умови для 

навчання, наукової роботи і дозвілля викладачів, співробітників і студентів. 

ХДУ має 5 навчальних корпусів; 16 лекційних аудиторій, 86 лабораторій, 19 



комп’ютерних класів; 3 студентські гуртожитки сучасного типу на 1500 

місць; бібліотеку з 6-ма читальними залами, 3 абонементами учбової 

літератури, фонд якої складає біля 500 тис. примірників; інтернет-бібліотеку.  

До послуг студентів та викладачів ХДУ – санаторій-профілакторій, 

навчально-тренувальний центр на Дніпрі, спортивно-оздоровчий табір на 

березі Чорного моря, обсерваторія, агробіостанція і ботанічний сад, три 

спортивні та дві актові зали, парк сільськогосподарської техніки, 

хореографічні класи, художні майстерні, сучасне видавництво, український 

культурний центр, музей історії ХДУ, виставкова зала і та ін.    

Навчальний процес у ВНЗ здійснюють понад 500 викладачів, 61 – 

доктори наук, 240 – кандидатів наук. Більшість викладачів та науковців – 

випускники ХДУ.  

Про значний науковий потенціал університету свідчить проведення 

щорічно близько 25 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, 

видання не менше 15 монографій і підручників, 80 посібників; випуск не 

менше 20 збірників наукових праць, 6 з яких входять до переліку видань, 

затверджених ВАК України; захист  близько 20 кандидатських та 2 

докторських дисертацій; видання більше ніж 1000 статей у різних наукових 

збірниках, у тому числі від 50 до 60 - у зарубіжних виданнях,  та близько 450 

у фахових виданнях України. ХДУ є власником патентів на винаходи і 

корисні моделі.  

До науково-дослідної роботи широко залучається і студентська молодь. 

В університеті успішно працює студентське наукове товариство. У складі 152 

студентських проблемних груп, наукових гуртків, конструкторсько-

технологічних бюро перебуває близько 2 тис. студентів. 

За результатами участі у заключному етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2009 р. посіли призові місця 10 студентів університету, які 

вибороли 3 перших, 4 других та 3 третіх місць. Дипломами та грамотами за 

окремими номінаціями оргкомітетами ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади відзначені 21 учасника олімпіади.  



       Лауреатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт стали 9 студентів університету, які нагороджені дипломом переможця. 

Дипломами та грамотами за окремими номінаціями відзначені 11 студентів.  

Херсонський державний університет має розгалужені зарубіжні 

зв’язки, зокрема з університетами Гранади (Іспанія), Кракова, Ченстохови, 

Познані, Любліна (Польща), Едірне (Туреччина), Ніцци (Франція), Глазго 

(Велика Британія), Нью-Йорка (США), Клагенфурт (Австрія), Євангельським 

Фрьобельсемінаром м. Кассель (Німеччина), Придністровським державним 

університетом  ім. Т.Г.Шевченка, Солікамським державним педагогічним 

інститутом (м. Солікамськ, Російська Федерація), Новосибірським 

державним педагогічним університетом, Московським міським психолого-

педагогічним університетом, Уфимською філією ДОЗ ВПО «Московський 

державний гуманітарний університет ім. Шолохова» (Російська Федерація, 

Башкортостан). 

У навчальному закладі діє Євроклуб, Центри іспанської, турецької і 

польської мов та культур. Таким чином, 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 

будуть глибше розуміти та цінувати надбання власного народу, підносити та 

утверджувати Україну в очах європейського і світового співтовариств. 

Серйозна увага приділяється в університеті й позанавчальній роботі зі 

студентською молоддю. Створено спортивний клуб «Еллада», діють 42 

творчі студії, 20 гуртків художньої самодіяльності, університетський театр 

КВК «Ознаки життя», 17 спортивних секцій. Студенти університету 

неодноразово ставали переможцями та призерами Всесвітніх Олімпіад, світу 

і Європи.   

Сьогодні університет – багатопрофільний навчальний, науково-

педагогічний та культурно-освітній центр Херсонської області, який певною 



мірою впливає на весь Південний регіон України, успішно функціонує, 

працюючи на перспективу – відродження і розбудову міста, області, країни. 
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