
  

Значить, МИ хочемо, щоб наша молодь мала  

сучасну достойну роботу вдома, а не на чужині!



  

Політики інноваційного розвитку Херсонської області

     щодо розвитку науки та залучення потенціалу студентської 
молоді до питань регіонального розвитку під егідою 
Управління освіти, науки та молоді (УОНМ)

     щодо розвитку та залучення науково - технічного потенціалу  
вищої освіти до питань регіонального розвитку під егідою 
Херсонської обласної державної адміністрації (ХОДА)

      За участю бізнесу, влади, в т.ч. ОТГ, науковців, 
громадськості  під егідою АРР або керуючих організацій



  

Пропонована структура Пропонована структура напрямкунапрямку програми  програми 
«Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону»«Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону» 

щодо розвитку та залучення та потенціалу вищої освіти та 
студентської молоді до регіонального розвитку 

під егідою Управління освіти, науки та молоді 

•   Проведення регіональних конкурсів наукових робіт студентів

•   Проведення регіональних конкурсів дипломних робіт   студентів

•   Проведення регіональних конкурсів інноваційних рішень з 
питань регіонального розвитку  серед студентів та ВНЗ

Виявлення науково-технічного потенціалу Виявлення науково-технічного потенціалу 
вищої освіти регіону та студентської молодівищої освіти регіону та студентської молоді



  

          ПрезентаціяПрезентація та  та залучення науково-технічного залучення науково-технічного 
потенціалу ВНЗ та студентської молоді до потенціалу ВНЗ та студентської молоді до 
регіонального розвиткурегіонального розвитку

Програма Програма «Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону»«Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону»

Проведення конкурсів ВНЗ щодо популяризаторського  
інформування про сучасні наукові досягнення  та креативного 
донесення інформації до суспільства та зацікавлених сторін 
відносно   наукової діяльності та потенціалу ВНЗ  

Організація індивідуальної практики кращих студентів 
(оплата практики з проекту або фондів)

 Організація індивідуального  працевлаштування кращих 
випускників (меморандуми УОНМ з роботодавцями)

 Організація популяризаторських та ознайомчих заходів 
щодо співпраці ВНЗ з підприємствами (тури викладачів на 
підприємства, виставки, конференції) 

Проведення щорічних конференцій щодо розвитку  освіти і 
науки, співпраці науки з регіональним управлінням розвитком 
та реальним виробництвом, введенням нових методологій 
навчання, нових спеціальностей тощо 



  

Найважливіші результати 
- Сформована сучасна затребувана координаційна роль УОНМ щодо розвитку та залученні 
потенціалу науки до регіонального розвитку
- Сформовані механізми креативної популяризації науки та її залучення до розвитку регіону 
- Сформована сучасна база ідей та проектів щодо регіонального розвитку 
– Створена система виявлення та збереження кращих молодих умів в регіоні 

          Розвиток науково-технічного потенціалу Розвиток науково-технічного потенціалу 
вищої освіти регіонувищої освіти регіону  

Гранти студентам, викладачам та колективам на 
дослідження питань регіонального розвитку
Гранти (або координаційна допомога) ВНЗ на 
впровадження новітніх спеціальностей 
Організаційна допомога (гранти) щодо стажування 
викладачів  ВНЗ на підприємствах 

Акумуляція фінансових ресурсів – системна робота з 
грантовими ресурсами,  фондами, благодійними внесками

Програма «Програма «Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону»Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону»



  

Пропоновані напрямки комплексної програми Пропоновані напрямки комплексної програми 
«Регіональна наука та інвестиції»«Регіональна наука та інвестиції» 

щодо розвитку та залучення та науково-технічного потенціалу 
вищої освіти до регіонального розвитку 

під егідою Херсонської обласної державної адміністрації 
Визначення інноваційних потреб регіону та 
способів залучення внутрішніх і зовнішніх 
інвестицій для їх вирішення 

Дослідження потреб щодо інноваційного 
   розвитку (за актуальними напрямками)
Дослідження щодо залучення внутрішніх
   та зовнішніх інвестицій в розвиток регіону 
Проведення щорічних конференцій (слухань) між представниками 
влади – бізнесу - науки – експертної громадськості щодо питань 
інноваційного розвитку регіону та залучення інвестицій 



  

Дослідження, розробка моделей та 
впровадження і супроводження 
інноваційних кластерів

Дослідження сучасних моделей інноваційних кластерів,  розробка 
стратегій та програм створення кластерів Херсонщини   
Участь профільних ВНЗ в створенні кластерів науковий супровід  
Аналіз ефективності регіональних кластерних моделей 
 та розробка рекомендацій щодо системного розвитку науково-
промислових та інноваційних кластерів
 Проведення щорічних конференцій (слухань) між 
представниками влади – бізнесу - науки – експертної громадськості 
щодо питань розвитку кластерних моделей  

Найважливіші результати 
- Сформована сучасна професійна система досліджень  щодо потреб 
інноваційного розвитку та залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій

- Сформовані сучасні оптимальні підходи щодо створення кластерів

– Розвинута  система створення кластерів  з залученням регіональної   

   науки  

ПрограмаПрограма «Регіональна наука та інвестиції» «Регіональна наука та інвестиції» 



  

Створення інноваційних кластерів за участю ВНЗ та студентської молоді 
Перспективні напрямки інноваційних кластерів

Кластер з проектування та будівництва сучасного “розумного” 
житла та сучасних “розумних” екопоселень.

Можливі учасники з боку ВНЗ: ХНТУ, ХДАУ, ХДУ, ХФ НУК

Можливі замовники:

Держава для учасників АТО

Об'єднані територіальні громади для вчителів, для баз 
зеленого туризму тощо

Програмісти – фрілансери

Регіональні цільові програми, дотичні до побудови житла та 
енергозбереження



  

Створення інноваційних кластерів за участю ВНЗ та студентської молоді 

Перспективні напрямки інноваційних кластерів

Кластер з проектування та будівництва сучасних яхт.

Можливі учасники з боку ВНЗ: ХНТУ,  ХДУ, ХФ НУК

Можливі замовники:

Міста, розташовані на узбережжі річок для розвитку туризму

Моряки

Програмісти – фрілансери

Регіональні цільові програми, дотичні до розвитку туризму



  

Довідково:

Херсонський національний технічний університет 

Факультет кібернетики та системної інженерії

Дизайн 

Інженерія програмного забезпечення 

Комп’ютерна інженерія 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Мікро- та наносистемна техніка 

Біомедична інженерія 

Факультет економіки

Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування



  

Довідково:

Херсонський національний технічний університет 

Факультет інтегрованих технологій

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Хімічні технології та інженерія

Харчові технології

Технології легкої промисловості

Факультет Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу 

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Маркетинг

Факультет інженерії та транспорту ХНТУ

Прикладна механіка 

Галузеве машинобулування

Транспортні технології (за видами транспорту)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація  -  нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Energetiki-elektrotehniki-i-fiziki
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Energetiki-elektrotehniki-i-fiziki


  

Довідково:

Херсонський державний аграрний університет  

Факультет  Агрономічний

Кафедра землеробства

Кафедра рослинництва, генетики, селекції та насінництва

Кафедра ботаніки та захисту рослин

Кафедра механізації та БЖД

Кафедра іноземних мов

Факультет Біолого-технологічний

Кафедра технологій виробництва продукції 
тваринництва

Кафедра технологій переробки та зберігання с.-г. 
продукціїї

Кафедра генетики та розведення 
сільськогосподарських тварин імені В.П. Коваленка

Кафедра інженерії харчового виробництва

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних 
дисциплін



  

Довідково:

Херсонський державний аграрний університет  

Рибного господарства та природокористування

Кафедра екології та сталого розвитку

Кафедра лісового та садово-паркового господарства

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

Кафедра хімії та біології

Водного господарства, будівництва та землеустрою

Кафедра будівництва

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру

Кафедра сільськогосподарських меліорацій та 
економіки природокористування

Кафедра ГТС, водопостачання і ГІС та технологій

Кафедра фізики та загальноінженерних дисциплін



  

Регіональні цільові програми Херсонської обласної державної 
адміністрації

Програма підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної 
енергетики в Херсонській області (2014 – 2015 роки) Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для  реалізації програми 21 587 611,06 тис. грн 
в т.ч. кошти державного бюджету 358 429,84 тис. грн. Кошти місцевих бюджетів 
10 161,04 тис. грн.

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Херсонської 
області (2012- 2015р.) Загальний обсяг фінансових ресурсів, витрачених на реалізацію 
програми склав 3724,876 тис. грн., в т.ч. Кошти міцевих бюджетів 2909,328 тис. грн.  

Програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонськiй 
областi на 2006-2017 роки  Фінансування у 2016 році 6488,4 тис.грн.
Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у 
Херсонськiй області на 2010-2017 роки Фінансування  (державний бюджет) у 2016 
році - 245,233 тис. грн.

Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення  житлових умов  сільського населення «Власний дім» на 2012 – 
2020 роки Прогнозований обсяг фінансових ресурсів (2010-2017)  - 1926,33 млн. гр.

Довідково:



  

Алгоритми створення сучасних розвиткових програм

Створення робочої групи (в майбутньому  конкурсний 
відбір з забезпеченням оплати) з представників :

 Влади

 Бізнесу

 Науки 

 Експертної громадськості 

Забезпечення широкої участі суспільства в обговоренні 
пропонованих програм розвитку та вмотивованного 
включення / невключення пропозицій:

 Влада

Забезпечення необхідними даними, зручними організаційними 
механізмами спілкування, пошук фінансів:

 Влада

Учасники (участь зібранні даних, залучення грантів тощо )



  

План дій щодо підготовки та проведення наради  по розробці 
політики інноваційного розвитку Херсонщини  Термін місяць? 

1. Підготовка ВНЗ коротких презентацій можливостей участі в кластерах

• З проектування та будівництва сучасного “розумного” житла та сучасних 
“розумних” екопоселень

• та ще однієї пропозиції за профілем наукового закладу 
  Відповідальний ДОНМ координує створення презентацій та забезпечує участь   у 

нараді 4 ВНЗ та 2-3 коледжів (обов'язкова участь у нараді студентів) 

2. Підготовка інформації щодо потреб інноваційного розвитку ОТГ 

 Відповідальний Департамент ЕРР. Готує листи на ОТГ з пропозиціями,  готує 
структурований аналіз потреб та забезпечує 5-7 представників ОТГ на нараді 

3. Залучення до співробітництва профільного бізнесу щодо будівництва 
розумного житла та розумних екопоселень

 Департамент ІПП забезпечую участь у засіданні представників бізнесу з 
даного напрямку (або інших ініціативних бізнесменів за вибором) 

4. Проведення наради за участю стейкхолдерів 
 Підготовка за участю даної робочої групи

 Результат: сформувати робочу групу «Херсонщина інноваційна», в яку включити 
зацікавлених експертів з боку влади, бізнесу, науки, громадськості.
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