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ПЕРЕДМОВА 

Літопис Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

започатковано 1 вересня 2010 року за рішенням ректорату в рамках підготовки 

до святкування 90-річного ювілею. 

Восьме видання літопису подає хронологічні події життя університету, 

які відбувалися протягом 2017-2018 навчального року та проводилися 

відповідно до планів ЗВО за участю студентів та викладачів. Головною подією 

року стало перейменування Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» 

та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 

громадських формувань», постанови Верховної ради України від 19.05.2016  № 

1375-VIII «Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської 

області», наказів Міністерства освіти і науки України « 740 від 24.05.2017 «Про 

перейменування Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету та його структурних підрозділів» та № 68 від 20.01.2018 « Про 

затвердження Статуту Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету» наказом ректора від 02.02.2018 року № 200 навчальний заклад 

отримав назву Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

Тому у літописі всі події Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету з  02.02.2018 року на підставі Статуту вважаються 

Дніпровським державним аграрно-економічним університетом. 

Літопис підготовлено у співпраці з ректоратом, деканатами, студентським 

активом, навчальним відділом та науковою частиною, міжнародним відділом, 

науковою бібліотекою. 

Можливо не все вдалося зафіксувати, врахувати і розмістити у Літописі. 

Деякі події, заходи подано у неповному обсязі або без ілюстрацій, проте зміст 

Літопису дає можливість читачу побачити насичене життя колективу 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету у хронології 

різноманітних подій.  
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ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ 

 

Щороку Аграрно-економічний університет вітає студентів-

першокурсників з початком Навчального Року! Ось і цього разу біля 

700  першокурсників  стали членами багатотисячної студентської родини. 

Церемонія посвячення, як завжди, пройшла піднесено і 

жваво,  прозвучали  найкращі побажання в стінах літнього театру парку 

імені Т.Г. Шевченка. 

Серед гостей, які завітали 

на церемонію посвяти, були 

представники обласної ради, 

департаменту освіти, обласної 

профспілки аграріїв, керівники 

та власники аграрних 

підприємств.  

Перед присутніми виступив 

ректор ДДАЕУ, професор 

Анатолій Кобець,   який вручив студентам-першокурсникам «символічний» 

ключ до знань та побажав міцного здоровя, впевненості у власних силах та 

прагнення до нових знань. 

Також першокурсники отримали факел знань  та залікову книжку. Після 

урочистої клятви та благословення настоятеля Спасо-Преображенського 

кафедрального собору Ярослава Дейнеки глядачам представлено чудовий 

концерт. Підготовлені номери колективів художньої самодіяльності викликали 

шквал овацій. Духовий оркестр виконав попурі на відомі українські пісні. 

Поява цього унікального колективу на сцені завжди викликає захоплення 

слухачів. Лауреатка третьої премії «Музичного сузір’я України»  Катерина 

Попова виконала пісню «Усміхнися мені». Дарували гарний настрій присутнім 

своїм виконанням відомий ансамбль «Жайвір», «Дніпровські хвилі» та 

«Чардаш» у виконанні на баяні студента О. Бережного. 



7 

 

 Було вшановано пам'ять учасників Другої світової війни та випускників 

нашого університету, що загинули в 

зоні АТО. До меморіальних дошок 

покладено квіти. Нове, 

насичене  подіями, дружбою, коханням 

і досягненнями  в навчанні, чекає на 

наших першокурсників. Бажаємо їм 

успіхів! Хай живе студентство! 

 

 

6-7 вересня у м.Кишиневі, (республіка Молдова) проходила Міжнародна 

наукова конференція, в роботі якої приймали участь вчені агрохіміки і 

ґрунтознавці майже з усіх країн СНД, ближнього і дальнього зарубіжжя. 

Ключовими темами були: збереження родючості ґрунтів, підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур та поліпшення якості 

вирощеної продукції. Завідувач кафедри агрохімії Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету, доктор сільськогосподарських 

наук,  професор Крамарьов С.М. у своїй доповіді висвітлив питання 

відновлення втраченої родючості чорноземів Степової зони України, 
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функціональної діагностики елементів мінерального живлення впродовж 

вегетації зернових колосових сільськогосподарських культур та іншим 

важливим агрохімічним проблемам. Також доповідач  ознайомив зі своїми 

напрацюваннями, пов’язаними з синтезом нових видів мікродобрив в хелатній 

формі та з удосконаленням екологічно безпечного препарату, отриманого на 

основі біогумусу «Живорост». 

З 1 по 30 вересня Науковою бібліотекою в період адаптації студентів 

першого курсу спільно з факультетами та кураторами академічних груп 

проведено Місячник першокурсника, в ході якого за складеною Програмою 

комплексні заходи включали заняття на кураторських годинах, екскурсії по 

бібліотеці, презентації структурних підрозділів, знайомство з Правилами 

користування бібліотекою, інформаційними ресурсами та абеткою 

електронного пошуку необхідної інформації. 

Студенти одержали на перший семестр підручники та навчальні 

посібники. В академічних групах до 95-річчя від дня заснування університету 

та наукової бібліотеки проводилися лекції, бесіди повідомлення з історії 

університету, факультетів, кафедр, про наукові школи та вчених, які увійшли в 

історію аграрної науки тощо. На краєзнавчих стендах, книжкових виставках 

демонструвалися різнобічні видання даної тематики. 

 

 

 

 

 

 

          11 вересня у науковій бібліотеці відбулося розширене засідання 

літературної вітальні «Гармонія» «За покликом  

серця», присвячене творчому портрету керівника читацьких об’єднань Гескіної 

Віри Олександрівни. Присутні: колектив наукової бібліотеки, керівники 

структурних підрозділів університету, викладачі, куратори академічних груп, 

активні учасники читацьких об’єднань щиро вітали Віру Олександрівну, як 



9 

 

невтомну трудівницю, професіонала своєї справи, активну, творчої особистість, 

популяризатора кращих зразків української та світової літератури, організатора 

і наставника творчої студентської молоді в реалізації їх поетичних, музичних та 

інших уподобань. Життєвий (81 рік) і творчий шлях (55 років) В. О. Гескіної 

озвучила директор наукової бібліотеки А. Г. Братчик. 

Заступник проректора з науково-педагогічної роботи О. О. Поплавський 

привітав та вручив Подяки ректора і профкому університету. Від імені 

колективу наукової бібліотеки щирі слова подяки висловили заступник 

директора Прудка Л. Є., бібліотекарі Т. І. В’юнова, В. І. Андреєва, від науково-

педагогічного колективу – Лобко Т. К., Любченко В. В., Сінчук О. В., 

Петрушина Г. О., Сюткіна Н. Г. та інші. 

Учасники читацьких об’єднань В. Сахаров, С. Нємченко, Л. Забігайло,  

М. Кучма, Д. Корольов, Д. Невінчаний, Н. Салімоненко присвячували  

Вірі Олександрівні авторські поетичні та музичні твори, створені під її  

керівництвом в різні роки. Нині Віра Олексанрівна на заслуженому відпочинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 вересня студенти третього курсу спеціальності «Маркетинг» 

відвідали сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Добробут 

Андріївки» та СП «Молочарське» Покровського району Дніпропетровської 

області. Цей  захід  відбувся в рамках навчальної поїздки за 
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підтримки Дніпропетровської сільськогосподарської консультаційної 

служби та CoopАcademy. 

Студенти та викладачі зустрілися з виконавчим директором СОК 

«Добробут Андріївки» Захаренко Сергієм, почесним головою правління ОСОК 

«Господар», Захарчуком Олексієм та іншими співробітниками, які висвітлили 

 особливості розвитку кооперативного руху в Дніпропетровському регіоні.  

Також студенти ознайомилися з умовами отримання якісної молочної сировини 

та взяли участь в профілактичному огляді тварин на молочній фермі СП 

«Молочарське».  

 

 

 

14 вересня до нашого 

університету завітала делегація 

Південного Центру Університету штату 

Огайо (Сполучені Штати Америки).  В  

складі делегації - директор, професор 

Том Ворлей  та завідувач відділу  

водних, земельних та біоенергетичних 

ресурсів,  професор Рафік Іслам. 
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З привітальним 

словом  звернувся ректор 

університету, професор  

А.С. Кобець, який  розповів 

про діяльність універси-

тету та перспективи його 

розвитку. 

Під час зустрічі були висвітлені основні  сфери науково-дослідних 

напрямів університету, обговорені шляхи майбутнього співробітництва, 

заслухано презентації науковців  університету: доцента  Миронова О.С 

«Дослідження теплофізичних характеристик ґрунту в лабораторних та 

польових умовах», доцента Ткачука А.В. «Агрогідрометеорологічний метод 

обчислення запасів вологи в ґрунті». 

Учасники зустрічі обговорили 

основні напрями подальшої співпраці 

в межах підписання Меморандуму 

між Дніпропетровським державним 

аграрно-економічним університетом 

та Південним Центром Університету 

штату Огайо. Професор Том Ворлей 

підкреслив, що Україна є однією із 

найбільш стратегічно – важливих країн Східної Європи для співробітництва з 

вченими – аграріями США. 

Відбувся зворотний візит до 

України в рамках програми 

Нормана Е. Барлога. 

 

Після офіційної частини 

проведено екскурсію по 

університету, відвідано науково-
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дослідну кафедри тракторів, музей ґрунтознавства та бібліотеку ДДАЕУ. 

14 вересня у Дніпропетровському державному аграрно-економічному 

університеті відбулась чергова атестація щодо вільного володіння державною 

мовою осіб, які претендують вступити на державну службу. На атестації були 

присутні начальник Міжрегіонального управління Національного агентства 

України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій 

областях Кришень Олена Вікторівна та юрисконсульт Саєнко Сергій 

Михайлович. Іспит складали біля 100 осіб з різних областей України. Сама 

процедура відбулася в два етапи – письмового (заповнення тестів і написання 

переказу) та усного (співбесіда). Атестаційна комісія відзначила достатньо 

високий рівень володіння українською мовою.  

 

 

14 вересня у науковій бібліотеці на кураторській годині, група СПГ-1-17, 

куратор Джиган О. П., проведено День краєзнавства до Дня заснування міста 

«Наше місто – мій красень Дніпро». До уваги студентів бесіди, повідомлення, 

огляди видань: «Славетні імена в історії мого міста», «Пам’ятки культури: 

музеї, театри, парки, архітектура, мистецтво Катеринослава», «185 років від дня 

народження Олександра Поля, українського краєзнавця, колекціонера, першого 

почесного громадянина Катеринослава, видатного громадського діяча, 

мецената», які провели Прудка Л. Є., Дубровська С. Ф., Андреєва В. І. 
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У виконанні учасників літературної вітальні «Гармонія» прозвучала 

літературно-музична композиція «Я славлю місто на Дніпрі». У ході заходу 

діяв відкритий перегляд краєзнавчих видань «Віхи історії рідного міста». 

 

 

 

 

 

15 вересня у Дніпропетровському державному аграрно-економічному 

університеті продовжив  роботу «Університет третього віку» за підтримки 

Дніпровської міської ради. Цього разу були проведені заняття з плодівництва 

професором кафедри селекції та насінництва Харитоновим Миколою 

Миколайовичем та доцентом кафедри селекції та насінництва Шевченко 

Олександрою Олександрівною. 

На лекції висвітлена інформація про напрями розвитку плодівництва, 

технології вирощування щеплених саджанців, зроблена характеристика 

біопрепаратів для забезпечення укріплення кореневої системи плодових 

рослин. 

 

Також були визначені передумови впровадження засобів природного 

землеробства на присадибних ділянках. 
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19-21 вересня завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

ДДАЕУ, професор Роман Новіцький прийняв участь у роботі Х Міжнародної 

іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і 

практичної іхтіології», який є одним із співорганізаторів цієї щорічної  наукової 

події в Україні. 

 Крім науковців і фахівців іхтіології з України свої доповіді у Києві та 

Каневі представили вчені Білорусі, Молдови, Німеччини, Польщі. 

Доповідь Романа Новіцького «Трансформація іхтіофауни дніпровських 

водосховищ під впливом інвазій чужорідних риб» була цікавою для науковців. 

Дослідження визнали перспективними, оскільки вони мають практичну 

користь. 

 Учасники конференції відзначили, що на сьогодні значно поглибилися 

дослідження з питань систематики риб і водних безхребетних, іхтіотокси-

кології, паразитології, спеціалізованого кормовиробництва, наукового 

прогнозування. 

 Були отримані матеріали, присвячені різноманітним питанням 

фундаментальної та прикладної іхтіології: фаунистиці та систематиці, аспектам 

загального біорізноманіття, чужорідним видам та їх екології, питанням сучасної 
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аквакультури, прісноводному та морському промислу, охороні гідробіонтів в 

Україні та світі.  

 

19-22 вересня проходив Всеукраїнський семінар-практикум для 

директорів територіальних відділень Малої академії наук України за темою: 

«Сучасні форми партнерської співпраці навчальних закладів МАН України у 

контексті формування інноваційних компетентностей педагогів та учнів»,  

м. Дніпро. 

 На факультеті ветеринарної медицини відбулася презентація 

партнерської співпраці Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук України. 
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Привітали гостей семінару: Бібен 

Іван Андрійович, кандидат 

ветеринарних наук, доцент кафедри 

паразитології та ветсанекспертизи, 

декан факультету ветеринарної 

медицини Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного 

університету; Лихота Світлана 

Олексіївна, заступник директора з методичної роботи Національного центру 

«Мала академія наук України»; Середня Валентина Григорівна, начальник 

управління середньої, дошкільної та позашкільної освіти департаменту освіти 

та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Директор комунального 

позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради» Наталя Василівна Тягло подякувала 

керівництву університету за плідну співпрацю з Малою академією наук 

України та значний внесок у розвиток і виховання обдарованої молоді, 

стимулювання її творчого, дослідницького потенціалу. 

Для слухачів наукових відділень хімії та біології, екології та аграрних 

наук відкрилась можливість не лише 

ознайомитися з лабораторним фондом 

факультету ветеринарної медицини, 

Науково-дослідницького центру 

біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів агропромислового комплексу 

(директор професор Масюк Д. М.), а й показати свої напрацювання. Учні 

презентували свої досягнення, які здобули під час практичних лабораторних 

занять на базі факультету ветеринарної медицини під керівництвом Білан 

Марини Володимирівни, проводили бактеріологічну оцінку м’яса та м’ясних 

продуктів, визначали морфологічні ознаки тинкторіальних властивостей при 

бактеріологічному методі у відділі  бактеріологіології та біотехнології 
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(завідувач Неверковець Н. Ю.); одержали навички посіву на живильні 

середовища, виділення чистих культур із досліджуваного матеріалу та вивчили 

їх культурні властивості під керівництвом Галузіної Людмили Ігорівни. У 

відділі біохімічних та хіміко-токсикологічних досліджень (завідувач Єфімов 

В.Г.) дослідили гематологічні та біохімічні показники крові тварин для 

визначення їх фізіологічного стану.  

 

20 вересня у науковій бібліотеці в ході краєзнавчих читань на 

кураторській годині групи ОП-1-17, куратор О. В. Міньковська, спільно з 

учасниками літературної вітальні «Гармонія» проведено усний журнал 

«Літопис нашого міста», на якому, використовуючи книги, різнобічні видання 

та історичні матеріали, озвучено теми: «Подорож в історію», «Дніпро – місто 

героїв», «Видатні постаті міста», «Наука, культура, мистецтво Катеринослава», 

«Колиска талановитої молоді, місто студентства» та проведено краєзнавчу 

вікторину «Чи знаєш ти своє місто?». Студенти показали свою прекрасну 

обізнаність про історичне минуле та сучасне міста. 

 

21 вересня Комітетом у справах сім’ї та молоді проведено з 

першокурсниками університету захід доброчинності «Student family party».  

Кошти, виручені з продажу квитків, були передані студентці факультету 

водогосподарської інженерії та екології Закіровій Ксенії для лікування її брата. 
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21 вересня студенти 1 курсу спеціальності  «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» провели традиційне виїзне заняття з 

дисципліни «Основи фахової діяльності», яке пройшло на великому 

промисловому комплексі «Єкатеринославський» Дніпропетровського району, 

де студенти вивчали основи технології виробництва молока корів бурої 

швіцької породи. 

 

Головний технолог цього підприємства Перекрестова Г.В. провела 

екскурсію по виробничих цехах цього підприємства, а його власник Клименко 

А.В. прочитав лекцію для  студентів  «Перспективи  спеціальності для 

забезпечення продовольчої безпеки країни». 

Такі систематичні практичні заняття  на базі профільних підприємств 

значно збагачують знання студентів.  

У вересні  розпочато перше 

стажування по обміну студентів 

між ДДАЕУ та Lycée Agricole 

Privé Saint Christophe (Франція). 
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Це стало можливо завдяки 

підписаному меморандуму про 

співпрацю та розвиток сектору 

аквакультури.  Під час офіційного 

візиту до ліцею (Франція) у складі 

делегації від ДДАЕУ   начальника 

науково-дослідної частини Андрія 

Пугача та заступника декана  

біотехнологічного факультету Олени Гончарової розпочалася реалізація 

запланованої програми стажування студентів 3 курсу Головко А. і Малини К. та 

студента 4 курсу Дукач О.  з напряму підготовки  

«Водні біоресурси та аквакультура». На 

сьогодні студенти згідно навчального плану 

підготовки фахівців у галузі водні біоресурси, 

рибництво та аквакультура опановують 

дисципліни разом з французькими групами, 

приймають участь та реалізують набуті 

теоретичні знання на практиці під час виїзних 

занять на рибні підприємства та ферми, навіть, 

складають заліки по вивченим темам, вивчають 

нові французькі терміни, специфічні для 

аквакультури.  

Такий формат співпраці  був новим і для французьких партнерів. Це 

визвало зацікавленість зі сторони французької преси. З цією метою 

опубліковано інтерв’ю про напрямки діяльності нашого університету та 

висвітлені основні аспекти співпраці на майбутнє з європейськими партнерами. 

Цікавим було знайомство з делегаціями з Мароко та  Тоголезської Республіки, 

візит яких співпав зі стажуванням, метою якого стало обговорення науково-

практичного співробітництва з Lycée Agricole Privé Saint Christophe у секторі 

аквакультури. Під час офіційних переговорів була використана можливість 
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презентувати Україну, як країну аграрного профілю та наш університет за 

напрямами діяльності, які, наразі, зацікавили іноземних колег. 

У вересні  закінчився інтенсивний двотижневий курс навчання інженерів 

СГ ТОВ «Південьагропереробка» з освоєння сучасних методів використання 

техніки та її 

обслуговування, у т. ч. 

було впроваджено 

дистанційне навчання, з 

використанням 

телематичних 

систем Telematics та JD-

Link. Курси, організовані 

кафедрою ЕМТП, на базі 

Інституту післядипломної 

освіти, із залученням науково-педагогічних працівників інших кафедр, надали 

актуальні знання з ефективного налаштування і 

обслуговування вітчизняної та зарубіжної 

техніки, екологічного землеробства, основ 

маркетингу.  Все більше спеціалістів 

усвідомлюють необхідність отримання 

додаткових знань та навичок для розширення 

своїх фахових можливостей, підвищення рівня 

майстерності для кар'єрного зростання. 

У вересні відбулася XІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція, в ході якої 

організована спеціалізована виставка «ПТАХІВНИЦТВО 2017» -  

наймасштабніший захід у галузі птахівництва, що проводиться в Україні  

(м. Трускавець). На конференції розглянуті актуальні проблеми розвитку галузі, 

якості та безпеки продукції, сучасні методи діагностики, профілактики і 
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лікування хвороб птиці, актуальні питання годівлі високопродуктивних кросів, 

новітні технології вирощування та утримання птиці. 

Від Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів АПК ДДАЕУ («BiosafetyCenter») вже вдруге був представлений 

виставковий стенд центру, розроблені презентаційно-роздаткові матеріали 

щодо можливостей 

центру та лабораторної 

діагностики хвороб 

птиці та оцінки якості і 

безпечності кормів. 

Інформація центру 

викликала жваву 

зацікавленість не тільки 

у виробників 

ветеринарних 

препаратів та кормів для птахівництва, а і у представників птахофабрик 

України різної потужності. Є певні домовленості про подальше співробітництво 

на предмет проведення моніторингових досліджень та формування базових 

ліній титрів з використанням діагностичних наборів компанії «IDVet» з ТОВ 

«Ясенсвіт», ТОВ «Оріль Лідер», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ 

«Агро Овен» за підтримки ТОВ «Сева СантеАнімаль Україна», ТОВ 

«BOEHRINGERINGELHEIM», ТОВ «Зоетіс Україна», ТОВ «TRIPLEX». 

Така співпраця надасть можливість підвищити рейтинг Центру серед 

фахівців ветеринарної медицини, технологів у птахівництві та компаній з 

ветеринарного сервісу. Спеціалісти нашого Центру зможуть  більш глибоко 

зрозуміти проблеми сучасних світових технологій птахівництва, які 

впроваджуються в Україні та дозволяють більш якісно впроваджувати наші 

наукові розробки та адаптувати їх у практичну площину. 
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На конференції були присутні 

представники птахівничих підприємств та 

компаній виробників (постачальників) 

ветеринарних препаратів, кормів та 

обладнання для птахівництва зі всієї 

України. Традиційно були запрошені 

талановиті спікери: Доктор Роберт Рюле 

(Німеччина), Доктор Суміт Саксена 

(Індія), Габора Кісарі (США), Рамігіюс 

Баршаускаса (Франція) та інші. На свій 

семінар BioSafetyCenter запросили 

Стефані Лессо – провідного фахівця з 

птахівництва компанії «ID.vet» (Франція) з доповіддю «Інноваційна лабораторна 

діагностика у птахівництві. Моніторинг векторних вакцин від компанії «ID.vet», 

яка викликала високу зацікавленість присутніх, особливо компаній виробників 

векторних вакцин (ТОВ «Сева СантеАнімаль Україна», ТОВ 

«BOEHRINGERINGELHEIM», ТОВ «Зоетіс Україна») та лабораторій ТОВ 

«Євровет», ТОВ «TRIPLEX», ТОВ «ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ», ТОВ «Центр 

ветеринарної діагностики». 

27 вересня у науковій бібліотеці на кураторській годині групи ОПС-1-17, 

куратор Атамас О.П., проведено День краєзнавства з циклу краєзнавчих читань 

до Дня заснування міста Дніпра. Студенти ознайомилися з матеріалами 

відкритого перегляду видань «Стежками рідного міста», а також бібліотечні 

працівники Прудка Л. Є., Дубровська С. Ф., Кутьїна Т. Ф., Развалова Л. А. 

розкрили теми: «Катеринослав – козацький край», «Оновлене обличчя міста», 

«Їх ім’ям названо вулиці», «Героїчні подвиги наших земляків». У виконанні 

учасників читацьких об’єднань прозвучали вірші та пісні з композиції «Лине 

пісня над сивим Дніпром». 
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28 вересня у науковій бібліотеці відбулася екскурсія-презентація її 

структурних підрозділів для делегації з університету Англії, яку провели 

перший проректор, проректор з навчальної роботи Онопрієнко Д. М. та 

директор наукової бібліотеки Братчик А. Г. 

 

 

 

 

 

29 вересня у науковій бібліотеці відбулося «Свято подвижників книги», 

присвяченого Всеукраїнському дню бібліотек, яке щорічно відзначається всією 

громадськістю університету. За традицією бібліотечних працівників вітав 

ректор А.С. Кобець, який відмітив важливу роль бібліотеки, її діяльності в 

супроводі освітнього, наукового та виховного процесу в університеті за 

допомогою новітніх інформаційних технологій та електронної бібліотечної 

програми. Наукова бібліотека щороку займає перші місця за результатами 

рейтингів. Наразі, цього року науково-методичним центром Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України за результатами 

діяльності в 2016 році визначено бібліотеку, як одну із кращих. Анатолій 

Степанович подарував бібліотеці декілька цінних та рідкісних видань для 

поповнення цього фонду. 

Щиро вітали дарунками комплектів книг проректори університету 

Онопрієнко Д. М., Охмат П. К., Грицан Ю. І. Від біотехнологічного факультету 

завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультур Р. О. Новицький вітав зі 

святом і подарував бібліотеці галузеві книги з рибництва. Заступник декана з 

виховної роботи факультету водогосподарської інженерії та екології, постійний 

помічник в проведенні у бібліотеці кураторських годин, культурно-

просвітницької та виховної роботи серед студентства  

Любченко В. В. із студентами-магістрами вітали словами вдячності працівників 

бібліотеки за їх відданість своїй професії, доброзичливість, прагнення 
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допомогти у знаходженні необхідного навчального матеріалу, а також в 

розвитку і реалізації творчості студентської молоді. Теплі слова подяки у 

віршованій формі висловили викладачі кафедри інформаційних систем і 

технологій та завідувач редакційно-видавничим відділом Гончаренко М. П. 

Також надійшли вітання від кафедр охорони навколишнього середовища та 

екології, загального землеробства і ґрунтознавства, маркетингу, надійності та 

ремонту машин, фінансів та банківської справи, колективів багатьох бібліотек 

України. 

Присутні свята із захопленням сприйняли музичні вітання 

першокурсників біотехнологічного факультету Шульги Анни та агрономічного 

– Бірюліної Олександри і Білоуса Ростислава, а учасники літературної студії 

«Дивослово» Аліса Забігайло та Мирослав Кучма читали вірші-посвяти 

бібліотечним працівникам. 
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ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ 

З жовтня на кафедрі філології ДДАЕУ розпочав роботу сучасний Центр 

англійської мови, який створено з метою удосконалення методики викладання 

іноземної мови відповідно до нинішніх вимог і стандартів. Залучення 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій до освітнього процесу 

дозволить викладачам 

застосовувати інноваційні 

методики підготовки фахівців, а 

студентам успішно оволодіти 

англійською мовою для 

практичного користування новим 

інформаційно-навчальним 

середовищем. 

Відкриття центру відбулося завдяки ініціативі завідувача кафедри 

філології, доцента Стасюк Т. В., підтримки й допомоги ректора університету, 

професора Кобця А. С. та завдяки зусиллям спеціалістів Інформаційно-

обчислювального центру ДДАЕУ: Караулова О. Е., Здорового Є. В., Грищина 

А. В., Литвина А. В. 

Науково-педагогічні працівники Центру здійснюють англомовну 

комунікативну підготовку студентів і слухачів курсів до складання 

міжнародних іспитів, вступних випробувань в аспірантуру й магістратуру, до 
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проходження співбесіди з потенційними роботодавцями зарубіжних країн, куди 

наші студенти від’їзджатимуть на практику та стажування. 

5 жовтня в актовій залі Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету відбулися урочисті збори колективу, присвячені 95-

ій річниці з дня його заснування. 

У доповіді ректор, професор Анатолій Степанович Кобець висвітлив 

сторінки історії створення та діяльності нашого університету. 

У цей день прозвучало багато зворушливих слів та побажань. Відбулись 

церемонії нагородження від Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації та обласної ради, привітання Міністра освіти і науки України Л. 

Гриневич тощо. 

Перший проректор, проректор з навчальної роботи, професор Дмитро 

Михайлович Онопрієнко оголосив підсумки рейтингу роботи факультетів та 

кафедр університету. 

Згідно рішення об’єднаного засідання Ректорату та профкому від 

25.09.2017 р. за результатами рейтингу 2016-2017 навчального року на підставі 

рішення відбулось нагородження дипломами та грамотами наступних 

переможців: 

1. КРАЩИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Факультет менеджменту і маркетингу, декан Курбацька Лариса 

Миколаївна (диплом і цінний подарунок). 

2. КРАЩИЙ ПРОФЕСОР 

Антоненко Петро Павлович, професор кафедри клінічної діагностики та 

внутрішніх хвороб тварин (грамота та грошова премія в розмірі посадового 

окладу). 

 

 



27 

 

3. КРАЩИЙ ДОЦЕНТ 

Доценко Віктор Іванович, доцент кафедри сільськогосподарських 

гідротехнічних меліорацій (грамота та грошова премія в розмірі посадового 

окладу). 

4. КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ 

Рула Ірина Василівна, старший викладач кафедри хімії (грамота та 

грошова премія в розмірі посадового окладу). 

5. КРАЩИЙ НАУКОВЕЦЬ 

Величко Олександр Петрович, завідувач  кафедри менеджменту і права 

(грамота та грошова премія в розмірі посадового окладу). 

6. КРАЩА КАФЕДРА 

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри Безус Роман Миколайович 

(диплом та цінний подарунок). 

7. КРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ 

Пугач Андрій Миколайович, доцент кафедри сільськогосподарських 

машин (грамота та грошова премія в розмірі посадового окладу). 

8. КРАЩИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДДАЕУ І-ІІ РІВНІВ 

АКРЕДИТАЦІЇ 

Нікопольський коледж ДДАЕУ, директор – Череп Олексій Миколайович 

(диплом та цінний подарунок). 

9. КРАЩИЙ КУРАТОР 

Пастушенко Анна Іванівна, куратор групи ФК-1-15, асистент кафедри 

фінансів та банківської справи (грамота та грошова премія в розмірі 

посадового окладу). 
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10. КРАЩИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК 

Гуртожиток № 7, завідувач гуртожитку Біла Тетяна Володимирівна 

(диплом та цінний подарунок).  

11. КРАЩА СТУДЕНТСЬКА АКАДЕМІЧНА ГРУПА 

Факультет водогосподарської інженерії та екології, група МгРВ-1-16, 

куратор Коваленко Володимир Васильович, староста групи – Лазаренко 

Олександр Сергійович (грамота). 

12. КРАЩИЙ СТУДЕНТ ДДАЕУ за номінаціями: 

„НАУКА” – Лазаренко Олександр Сергійович, студент факультету 

водогосподарської інженерії та екології, гр. МгРВ-1-16 (грамота та грошова 

премія); 

„ЛІДЕР СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ” – Десятников 

Олександр Володимирович, студент факультету водогосподарської інженерії та 

екології, гр. ГМ-1-14 (грамота та грошова премія); 

„СПОРТ” – Піщана Тетяна Володимирівна, студентка біотехнологічного 

факультету, гр. БТ-2-17 (грамота та грошова премія.); 

„КУЛЬТУРА Й МИСТЕЦТВО” – Вовк Аліна Олександрівна, студентка 

інженерно-технологічного факультету, гр. М-1-15 (грамота та грошова 

премія); 

13. КРАЩИЙ СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТУ: 

Гюнтер Євгенія Олексадрівна – факультет обліку і фінансів, гр. ОФ-1-15 

(грамота та грошова премія у вигляді стипендії); 

Бовсуновська Ірина Юріївна – факультет менеджменту і маркетингу, гр.. 

МгМР-1-16 (грамота та грошова премія у вигляді стипендії); 



29 

 

Дубіна Юлія Павлівна – біотехнологічний факультет, гр. МгБТ-1-16 

(грамота та грошова премія у вигляді стипендії); 

Курбан Дарина Анатоліївна – факультет ветеринарної медицини, гр.. 

МгВСЕ-1-16 (грамота та грошова премія у вигляді стипендії); 

Качина Дмитро Олександрович – агрономічний факультет, гр. А-1-16 

(грамота та грошова премія у вигляді стипендії); 

Чернишук Тетяна Петрівна – інженерно-технологічний факультет, гр. 

МгХТ-1-16 (грамота та грошова премія у вигляді стипендії) 
 

Серенкова Олександра Євгеніївна – факультет водогосподарської 

інженерії та екології, гр. ГМ-1-15. 

На збори колективу завітали випускники, які за покликом свого серця 

допомагають університету в вирішенні питань сьогодення. 

Всіх присутніх привітали учасники художніх колективів нашого 

університету. Свято ще довго буде гріти наші серця та душі. 

 

 

10 жовтня науковою бібліотекою, як методичним центром для бібліотек 

аграрних закладів освіти I–II рівнів акредитації, на базі Технологічного 

коледжу ДДАЕУ проведено семінар бібліотечних працівників «Бібліотечно-

бібліографічний сервіс бібліотек Дніпропетровського регіонального об’єднання  
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на сучасному етапі», присвячений 95-річчю з дня заснування наукової 

бібліотеки ДДАЕУ. 

Це – своєрідний підсумок досягнень бібліотек із впровадження новітніх 

технологій та інноваційних процесів в обслуговуванні користувачів, про який 

повідомила директор наукової бібліотеки, голова Координаційної ради 

бібліотек регіонального об’єднання Братчик А. Г. 

Віхи історичного розвитку наукової бібліотеки озвучила заступник 

директора Прудка Л. Є. Присутні ознайомилися з матеріалами виставки 

«Наукова робота бібліотеки», де демонструвалися тематичні бібліографічні та 

біобібліографічні покажчики, ювілейні видання з історії університету та різні 

видання за участю працівників бібліотеки, а також збірки поезій та музики 

студентів, творчих особистостей тощо. 

Учасників семінару тепло вітали в Технологічному коледжі директор О. І. 

Авраменко, викладачі та студенти. Завідувачка бібліотекою В. В. Капуста 

презентувала бібліотеку та куточок Музею народної творчості, експонати якого 

дарували захоплення і радість присутнім. 

За круглим столом обмінялися досвідом роботи завідувачка бібліотеки 

Нікопольського коледжу Перепадя Є. М. із створення електронної бібліотеки, 

як ефективного засобу інформаційного забезпечення студентів та викладачів 

коледжу; завідувачка бібліотеки Коледжу електрифікації Чібісова Л. І. – про 

ефективність взаємодії діяльності навчально-методичного комплексу у 

використанні електронних ресурсів бібліотеки; Удовенко Г. В., завідувачка 

бібліотеки Новомосковського коледжу презентувала з демонстрацією відео 

роботу бібліотеки. 

Також проведено обговорення та дискусію з нагальних питань та 

невирішених проблем діяльності бібліотек коледжів. 

По завершенню семінару було визначено подальші завдання діяльності 

бібліотек коледжів із створення, поповнення та використання електронних 

ресурсів в навчальному процесі та запропоновано провести огляд-конкурс 

презентацій їх всебічної роботи. 
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У жовтні майбутні фінансисти (група ФК-1-15) завітали до музею історії 

розвитку фінансової системи Дніпропетровської області. Це перший в Україні 

музей, присвячений фінансам. Тут знаходиться понад тисячу експонатів. 

Історія музею почалася в 1999 році під 

керівництвом Людмили Писарєвої. Він 

розташувався на 80 квадратних метрах 

Дніпропетровської обласної адміністрації в 

будівлі Головного фінансового 

управління. В експозиції зроблена 

реконструкція робочого місця фінансиста 

1950-х років з восковою фігурою працівника 

фінансової сфери. Експонується формений костюм фінансиста. 

Всі експонати дають можливість простежити історію розвитку фінансової 

системи області протягом останніх 250 років. Особливе значення мають 

«Ревізькі казки» (документи, що відображають результати 

проведення ревізій з метою оподаткування) села Томаківка 

–це найдавніший експонат музею. 

У окремих альбомах представлені матеріали 

фінансових служб усіх міських та районних установ 

області. Яскравою cторінкою в експозиції музею є 
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сучасний період. 

Студенти групи були задоволені цікавою, навчальною екскурсією та 

переконалися в правильному виборі майбутньої професії. 

 

11 жовтня у науковій бібліотеці напередодні свята Покрови Пресвятої 

Богородиці та до Дня українського козацтва із студентами 1-го курсу 

агрономічного факультету проведено годину духовного спілкування 

«Невмируща слава козаків», в ході якої за допомогою бесід, оглядів видань, 

повідомлень озвучені теми «Галерея козацьких портретів», «Знавець 

козацького життя, історії та традицій – Дмитро Яворницький», «Історія 

козацтва в образотворчому мистецтві». Учасники літературної студії 

«Дивослово» читали вірші українських поетів про козаччину. В організації та 

проведенні заходу приймали участь працівники бібліотеки Л.Є. Прудка, В.І. 

Андреєва та С.Ф. Дубровська. 

 

 

 

 

 

 

12 жовтня в рамках науково-практичної співпраці Дніпропетровського 

аграрно-економічного 

університету і ТОВ «ТД 

Агротайм» гостями 

інженерно-

технологічного 

факультету стали 

представники компанії 

Рloeger&Оxbo Group – 

Генріх Готшалк та 
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Роджер Доггер.  

 

 

На зустрічі 

були обговорені 

питання розширення 

присутності компанії 

в Україні, відкриття 

на кафедрі 

експлуатації машинно-тракторного парку навчально-імітаційної аудиторії 

спеціальних комбайнів та можливості проходження стажування викладачів і 

студентів університету безпосередньо на заводах Німеччини та Нідерландів. 

12 жовтня відбулися виїзні практичні заняття з групою МгМР-1-16 до 

туристичної компанії «Юмі-тревел» в межах дисципліни «Маркетинг 

туристичних послуг» на чолі з доцентом кафедри маркетингу Безуглою 

Людмилою Сергіївною. 

Студенти змогли ознайомитися з практичною діяльністю туристичної 

сфери, одержати відповіді на запитання від директора та менеджерів з 

реалізації туристичних послуг, оцінити та зрозуміти важливість володіння 

інформацією в роботі з клієнтами.  

За результатами проведених занять студенти здобули досвід з таких 

питань: 

- методи маркетингового ціноутворення в туризмі; 

- рішення щодо реклами туристичного продукту; 

- стимулювання продажу туристичних послуг; 

- туроператорська діяльність; 

- способи реалізації послуг в туризмі; 

- виставки та ярмарки. 

Подяка директору ТК «Юмі-тревел» Дворніковій Юлії Олександрівні за 

можливість  практичної підготовки студентів маркетологів ДДАЕУ. 
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13 жовтня науковою бібліотекою до 95-річчя ДДАЕУ на кураторській 

годині груп МР-1-17 та МР-2-17 проведено День краєзнавства «Велич, слава 

та гордість університету (випускники)». Прозвучали розповіді з ілюстрацією 

світлин про 27 Героїв Соціалістичної Праці та 5 Героїв України (Вуйчицького 

А. С., Головка А. Г., Гулого М. Ф., Копичая І. В., Лавриненка А. А.), які, 

використовуючи одержані знання в університеті, своїми організаторськими 

здібностями та щоденною невтомною працею на просторих хліборобських 

ланах стали творцями  вітчизняної історії, звеличуючи український народ, свій 

рідний батьківський край – Дніпропетровщину. Студентська молодь нашого 

вузу повинна гордитися славними трудовими звершеннями випускників, 

повсякчас брати приклад і в майбутньому наслідувати їх життєвому досвіду. 

Також студенти знайомилися з виданнями про їх життєвий, трудовий шлях та 

читали вірші українських поетів на тему заходу. 

 

 

14-20 

жовтня у 

нашому 

університеті з візитом перебував професор Едвард Тирхнєвич з Канади 

(Edward Tyrchniewicz, PhD, PAg, University of Manitoba). Під час зустрічі з 
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проректорами, деканами факультетів, 

науково-педагогічними працівниками і 

студентами були обговорені напрямки 

довгострокової співпраці між 

прерійними університетами Канади 

(провінції Манітоба, Саскачеван, 

Альберта) та ДДАЕУ.  

Професор Едвард Тирхнєвич відвідав 

Історичний музей, аерокосмічний центр 

та інші культурні центри м. Дніпро. 

Організована поїздка в кооперативи 

Дніпропетровської області, де був 

продемонстрований досвід реалізації Канадського молочного та зернового 

кооперативів за участі науковців нашого університету. 

Едвард Тирхнєвич прочитав лекцію 

студентам ННІ економіки на тему: 

«Аграрна освіта в Канаді», а  для 

студентів агрономічного факультету і 

факультету водогосподарської 

інженерії та екології – «Зміна клімату – 

виклики для сільського господарства». 

На підведенні підсумків візиту обговорено декілька нагальних питань, 

розроблено перспективи співробітництва між українськими і канадськими 

університетами, проведена Skype–конференція за участю Сумського та 

Харківського національних аграрних університетів. 

Після цього Едвард Тирхнєвич відвідав концертну програму студентів 

ННІ економіки «Дебют першокурсника» і був приємно вражений талантами 

наших студентів. 
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18-20 жовтня студенти Навчально-наукового інституту економіки 

приймали делегацію з Національного університету  «Києво-Могилянська 

академія». Основною метою зустрічі було розширення студентського 

світогляду, розвиток співпраці, обмін досвідом та цікавими ідеями студентської 

молоді. Запрошені гості: голова ради гуртожитку та радник кафедри політології 

НаУКМА Метельський Данило (ФСНСТ-3), представник конференції студентів 

факультету інформатики Кобзарь Олег (ФІМП-2) та представник студентської 

колегії НаУКМА факультету інформатики Пірог Руслана (ФІ-2) поділилися 

досвідом організації роботи студентського самоврядування в їхньому 

університеті. В свою чергу, студенти нашого університету поділитися 

досягненнями та цікавими фактами зі свого досвіду 

Спільними зусиллями 

проведено круглий стіл «Органи 

студентського самоврядування: 

стан, виклики, можливості 

співпраці», де обговорювалося 

багато питань та нагальних проблем 

на сучасному етапі.  

У навчальній аудиторії № 

608 відбулася презентація академії «Києво-Могилянська академія: Свобода, 

Лідерство, Інновації», на якій гості розповіли про історію виникнення 

НаУКМА, особливості та новації організації навчального процесу студентів, їх 

наполегливість та впевненість у реалізації найнеординарніших  ідей.  
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18 жовтня проведено День наукової бібліотеки на інженерно-технологічному 

факультеті з циклу заходів «Гортаючи сторінки історії», присвячених 95-річчю 

ДДАЕУ. 

Відбулася зустріч працівників наукової бібліотеки з студентами-

першокурсниками трьох груп інженерно-технологічного факультету. У 

виступах директора наукової бібліотеки Братчик А.Г., заступника директора 

Прудкої Л.Є., бібліотечних працівників Дубровської С. Ф., Андреєвої В. І., 

Бущук С. С. та Кутьїної Т. Ф. озвучені теми, які необхідно знати студентам в 

період їх адаптації в університеті. Це: знайомство з віхами історії університету, 

наукової бібліотеки в рік 95-річчя з дня їх заснування, презентація відділів 
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наукової бібліотеки, їх основні функції, завдання, правила користування та 

презентація довідково-пошукового апарату, наукової діяльності бібліотеки. 

Зацікавила студентів розповідь про створення та використання в 

навчальному процесі електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки, 

матеріалів навчально-методичного комплексу університету та повнотекстових 

баз даних бібліотек України. 

Прозвучала, з демонстрацією книг, історія факультету та кафедр, їх 

деканів і керівників, видатних особистостей та корифеїв науки: О. Т. Лисенка, 

О. В. Верняєва, М. П. Тімана, В. Ю. Ільченка, А. С. Кобця, В. І. Дирди,  

П. К. Охмата, С. В. Кагадія, Б. А. Волика, В. О. Улексіна, А. Г. Дем’яненка,  

П. М. Кухаренка, О. Д. Деркача, С. П. Сокола та інших. 

Для майбутніх фахівців-землеробів повчальною була оповідь про сучасну 

систему природного відновлення родючості ґрунту на степових чорноземах та 

її засновників В. Докучаєва, І. Овсинського, М. Вавілова,  

В. Вернадського, першопрохідників сучасного великомасштабного органічного 

землеробства в Україні Семена Антонця, випускника 1949 року агрономічного 

факультету ДСГІ Федора Моргуна та інших. 

Не оминула і тема історії міста Дніпра, міста студентства, промислового, 

наукового і потужного центру України, його видатних особистостей, 

історичних пам’ятників, закладів культури та мистецтва тощо. 
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Наприкінці заходу студенти одержали інформацію про періодичні, фахові 

видання, які надходять до бібліотеки та ефективність їх використання при 

написанні рефератів, курсових та дипломних робіт. 

           19-22 жовтня завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету професор Роман 

Новіцький прийняв участь в  Міжнародній спеціалізованій виставці 

"Риболовля. Полювання. Туризм", яка проходила у Міжнародному 

виставковому центрі (м. Київ). 

Роман Олександрович мав можливість представити присутнім не тільки 

"свіжі" відеопрограми, відзняті на водоймах Придніпров'я (автор і ведучий 

популярної в Європі телепрограми "О рыбалке всерьёз"),  але й розповів про 

новий науково-соціальний проект "Іхтіофауна", який готується спільно з 

телекомпанією "Трофей" для супутникової трансляції на території України і 

Європи. Такі проекти допомагають краще зрозуміти взаємини людини і 

природи, дають змогу інтерактивно вивчати розмаїття тваринного світу нашої 

країни, викликають інтерес до науки і отримання нових наукових знань. 

Для сучасного фахівця необхідно вчасно орієнтуватися в складних 

ринкових умовах. Рекреаційна риболовля, як структурна частина аквакультури, 

стрімко розвивається, тому, крім традиційних в Україні професій технолога-

рибовода, державного  інспектора  з рибоохорони, технолога  з виробництва 

продукції аквакультури, країні надзвичайно необхідні іхтіологи, гідробіологи, 

іхтіопатологи, і навіть консультанти з рекреаційної риболовлі, працівники і 

керівники риболовної індустрії. Головне для абітурієнта – вчасно зрозуміти 

перспективність перетину напрямів біотехнології та рекреації, зрозуміти  і 

прийти навчатися на кафедру водних біоресурсів та аквакультури, щоб 

отримати необхідні в сучасному світі знання! 
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19 жовтня відбулося чергове засідання науково-технічної ради 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, де  були 

розглянуті наступні питання: 

1. Щодо державної атестації з наукової діяльності навчального закладу 

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

(доповідач Пугач А.М.). 

2. Питання просування наукових видань університету  в наукометричну 

базу «Scopus» та «Web of Science»  (доповідач Нужна С.А.). 

3. Про підготовку докторів філософії в умовах реформування вищої 

освіти (доповідач Кацевич В.В.). 

4. Звіт молодих учених по тематиках державного замовлення проектів 

наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок   (доповідачі 

Андрусевич К.В., Миколенко С.Ю.). 

 Науково-технічною радою було прийняте рішення щодо 

вдосконалення напрямів подальшої роботи. 
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19 жовтня на філії № 1 наукової бібліотеки, розміщеної на  

території студентського містечка, із студентами інженерно-технологічного 

факультету та факультету менеджменту і маркетингу проведено тематичний 

вечір до 95-річчя університету з циклу заходів «Кроки зростання», на якому у 

виступах прозвучала історія ДСГІ – ДДАЕУ, факультетів, про видатних вчених 

та особистостей університету, їх вклад у розвиток аграрної науки. Бібліотекар 

Андреєва В. І. зробила огляд їх наукових праць, які висвітлені у виданих 

науковою бібліотекою біобібліографічних покажчиках професорів Кобця А.С., 

Тімана М.П., Степченко Л.М., Охмата П.К., Ківера В.Х., Чорної В.І., 

Свєженцова А.І., Бессонової В.І. та інших. 

У ході заходу діяла книжкова виставка різнобічних видань документів та 

матеріалів «Історія ДДАЕУ: видатні особистості». 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 жовтня  на базі Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 95-річчю Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету та 110-річчю від дня народження професора   

Л. А. Христєвої. 
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У роботі конференції приймали участь представники з країн  України, 

Польщі, Німеччини, Білорусії, Казахстану, а саме: 

Асоціація «Біоконверсія», м. Івано-Франківськ, Україна; Білоцерківський 

національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна; Ветеринарна 

клініка Колібрі, м. Дніпро, 

Україна; Відділення фізико-хімії 

горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. 

Литвиненка НАН України; 

Волинська ДСГДС НААН, 

Україна; ГУ «Институт глазных 

болезней и тканевой терапии 

им. В. П. Филатова НАМН Украины», м. Одеса, Україна; daRostim – Приватний 

інститут прикладної біотехнології, Waldheim, Deutschland, Державний концерн 

«Укрторф»; ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, 

Україна; Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  

м. Дніпро, Україна; Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара, м. Дніпро, Україна; Сумський національний аграрний університет, м. 

Суми, Україна; Агро-Союз, Приватне акціонерне товариство, Дніпропетровська 

область, Україна; Асоціація «Біоконверсія», м. Івано-Франківськ, Україна; 

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна; Інститут післядипломної 

освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва, 

 м. Умань, Україна; Інститут прикладної біотехнології, м. Скесхен, Німеччина; 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, м. Полтава, 

Україна; Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Україна; Казахський 

агротехнічний університет ім. С. Сейфуліна, м. Астана, Казахстан; Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна; Науково-виробнича компанія ТОВ «Фрея-

Агро», м. Городище, Україна; Національний університет біоресурсів і 

природокористування, України, м. Київ, Україна; Національний університет 

водного господарства та природокористування, Україна; Національний 
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університет «Києво-Могилянська академія»,  м. Київ, Україна; Одеський 

державний аграрний університет, м. Одеса, Україна; Одеський національний 

медичний університет, м. Одеса, Україна; Полтавська державна аграрна 

академія, м. Полтава, Україна; «Родоніт», ПП, м. Київ, Україна; РУП «Научно-

практический центр национальной академии наук Беларуси по 

животноводству», м. Жодіно, Республіка Біларусь; Сумський національний 

аграрний університет, м. Суми, Україна; ТзОВ «Світ шкіри» м. Болехів, 

Україна; ТОВ «ТД «Бізарт», м. Дніпро, Україна; Український державний 

хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна; Харківська державна 

зооветеринарна академія, м. Харків, Україна; Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна;  Херсонський  державний 

аграрний університет, м. Херсон, Україна, Черкаська філія державної установи 

«Інститут охорони ґрунтів України», с. Холоднянське, Україна; Institute for 

Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland; 

National University of Lifeand Environmental Sciences, Kiev,Ukraine; 

Novihum Technologies, Dresden, Deutschland. 

Для участі у роботі конференції подано 81 заявка на доповідь, з яких 

практично 50% представлено на 

засіданнях конференції двох 

секцій. 

За дорученням ректора 

ДДАЕУ професора Кобця А. С. 

конференцію відкрив та привітав 

учасників професор Грицан Ю. І., 

який побажав гостям та учасникам 

конференції плідної праці та натхнення на 

дніпровській землі. 

На пленарному засіданні керівник 

Науково-дослідної лабораторії з 
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гумінових речовин ім. професора Л. А. Христєвої, професор Степченко Л. М. 

розповіла про історію та досягнення майже ніж за 55 років діяльності наукової 

школи та перспективи її розвитку. 

Робота конференції тривала два дні і проходила в атмосфері 

зацікавленості та дискусій. Перший день конференції проведено у 

центральному 

корпусі ДДАЕУ, а 

другий – на 

факультеті 

ветеринарної 

медицини. 

За 

результатами роботи 

конференції 

прийнята резолюція, 

яка буде 

опублікована у «Віснику ДДАЕУ». А також прийнято рішення проводити 

конференцію даної тематики через кожні 3 роки. 

19 жовтня Науковою бібліотекою в ході Міжнародної науково-

практичної конференції «Досягнення та перспективи застосування гумінових 

речовин у сільському господарстві», присвяченої 110-річчю від дня народження 

доктора сільськогосподарських наук, професора, засновника наукової школи з 

розробки фізіологічно активних препаратів гумусової природи Христєвої Лідії 

Асенівни, оформлено відкритий перегляд життєвої та наукової діяльності за 

назвою «Вчений із світовим ім’ям». Учасники конференції знайомилися з 

книгами, науковими працями, документами та матеріалами, світлинами, 

спогадами колег та учнів вченої. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 жовтня 2017 року у

університеті проведено занят

учасників проекту «Уніве

третього віку», в ході якого

ґрунту» (доцент кафедри садо

«Компостування органічними

сільськогосподарської прод

Крамарьов Сергій). 

  

 

 

 

 

 

 

21 жовтня у Дніпро

університеті для абітурієнтів

45 

у Дніпровському державному аграрн

заняття для 

Університет 

якого прочитані лекції: «Вимоги квітник

садово-паркового господарства Понома

органічними добривами і отримання еколо

продукції» (професор, завідувач каф

у Дніпропетровському державному аграрно

абітурієнтів проведено День відкритих дверей

аграрно-економічному 

квітникових рослин до 

Пономарьова Олена) та 

екологічно безпечної 

кафедри агрохімії 

му аграрно-економічному 

тих дверей.  
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У програмі:   

-   екскурсії, спілкування з завідувачами кафедр та викладачами; 

-   зустріч з ректором та деканами;  

-   обговорення актуальних питань вступу із співробітниками приймальної 

комісії; 

-   ознайомлення з програмами міжнародного обміну студентами; 

-   оригінальні майстер-класи, конкурси, вікторини з цінними подарунками; 

-   олімпіади з української мови та літератури, математики, біології, історії 

України, географії на базі завдань ЗНО; 

-   пробні фахові випробування для випускників коледжів; 

-   багато цікавої та корисної інформації, творча і святкова атмосфера 

спілкування.  

22 жовтня 

викладачі нашого 

університету прийняли 

участь у футбольному 

турнірі, який  проходив в 

приміщенні Спортивного 

комплексу Українського 

державного хіміко-

технологічного 

університету за ініціативи 

Ради адвокатів Дніпропетровської 

області. У турнірі прийняли участь 

6 команд, в тому числі команда 

викладачів ЗВО м. Дніпра, більшу 

частину якої склали представники 

Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного 

університету. 
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Команди були поділені на 2 групи, в одній з яких перемогли викладачі 

вишів завдяки нічиїй 0:0 з командою адвокатів Дніпропетровської області та 

впевненій перемозі 6:0 над командою адвокатів Запорізької області «Запорізька 

січ». У фіналі в результаті запеклої боротьби перемогу над викладачами з 

рахунком 2:0 святкувала команда Прокуратури Дніпропетровської області. 

Приймаючи участь в змаганні вперше, команді наших викладачів вдалося 

здобути позитивний досвід та вибороти «срібло» турніру. Варто відзначити 

високий рівень організації турніру та дружню атмосферу, яка панувала в 

спортивному комплексі під час ігр та спілкування між учасниками. 

Склад команди викладачів ЗВО м. Дніпра: Олександр Сачко (ДНУ ім. О. 

Гончара) – капітан, Сергій Кобернюк (ДДАЕУ), Іван Хорошун (ДДАЕУ), 

Олександр Хорошун (ДНУ ім. Гончара), Юрій Рудаков (ДДАЕУ), Леонід 

Рудаков (ДДАЕУ), Сергій Юрченко (ДДАЕУ), Микола Кравченко (ДДАЕУ), 

Володимир Тертишник (УМСФ), Павло Таран (ДДУВС). 

24 жовтня  студентами 

Навчально-наукового інституту 

економіки проведено традиційний 

«Осінній благодійний ярмарок». 

Вони намагалися щонайкраще 

презентувати кулінарні витвори 

власного приготування, які з 

задоволенням смакували всі охочі та 

повсякчас створювали святковий настрій в стінах рідної Альма-матер. Велика 

дяка всім, хто прийняв участь і 

не залишився осторонь. 

Зібрані кошти спрямовані на 

лікування студента нашого 

університету, з яким нещодавно 

трапився нещасний випадок.  
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25 жовтня у рамках щорічного міжфакультетського огляду-конкурсу 

художньої самодіяльності «Дебют 

першокурсника» агрономічний 

факультет зустрічав гостей на 

«справжньому українському 

весіллі». Студенти-першокурсники 

всебічно продемонстрували свої 

таланти. Романтичним і ніжним 

 вальсом вразили глядачів 

«наречені» Оксана Горбуля та  Артем Алєксандров.  

На конкурсі розкрились прекрасні вокальні дані Шевченко Розалії та 

Бірюліної Олександри. 

Студенти спеціальності 

«садово-паркове господарство» 

під керівництвом Козини 

Вікторії та Ляпченко Софії 

продемонстрували свої 

можливості, виконуючи 

сучасні танці. Родзинкою 

«весілля» став динамічний танець «друзів нареченого» Приймакова Максима, 

Смірнова Дмитра та інших. 

Забезпечував хороший настрій на святі «циганський табір». Під гітару  
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співав Ростислав 

Білоус, запальні танці 

виконували Андрій 

Бухтіяров, Олександр 

Базавлуцький, Діана 

Білан, Роза Шевченко, 

Світлана Шестак. 

Практичну допомогу при 

постановці складних 

хореографічних 

елементів надала студентка магістратури Миронова Аліна. Хорошу акторську 

майстерність продемонстрували студенти групи АС-5-17 П’яник Богдан, 

Очеретянко Андрій, Кіселев Олександр. Вмілими організаторами показали себе 

Лобян Діана та Савчук Настя. Яскраво та ефектно виглядав «танець агрономів» 

у виконанні всієї групи А-1-17. Надихнула на цей номер програми профорг 

групи Настя Горбатовська. Завершився концерт традиційним всіма улюбленим 

Гімном агрономічного факультету, який уже багато років і з превеликим 

задоволенням виконує не одне покоління агрономів. Отже, велика і дружна 

родина агрономічного факультету поповнилася новими талантами.  

25 жовтня проведено засідання науково-методичної ради ДДАЕУ. На 

порядку денному винесені такі питання: 

1. Затвердження складу та плану роботи науково-методичної ради 

університету (Онопрієнко Д.М. – голова НМР університету). 

2. Затвердження плану видань навчально-методичної літератури на 2017-

2018 навчальний рік (Братчик А. Г. – керівник секції забезпечення освітнього 

процесу навчально-методичною літературою та її рецензування). 

3. Різне. 

Протягом жовтня місяця студенти факультету водогосподарської 

інженерії та екології побували на трьох неповторних  екскурсіях  (виїзних 
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заняттях з дисциплін: геологія та гідрогеологія, ландшафтознавство, екологія, 

історія та культура України) на острові Хортиця. 

Унікальність і неповторність цього острова з природної точки зору: це 

величезна нахилена гранітна плита, основою якої є докембрійські граніти віком 

2,5 млрд років Українського кристалічного щита, а зверху ця плита вкрита 

шаром молодших осадочних порід різної товщини. 

Висота гранітної основи над водним дзеркалом р. Дніпро складає 20-30 м. 

Через нахил плити ландшафтна структура досить різноманітна. 

Студенти пройшли екологічною стежкою острову та ознайомилися з 

великою кількістю рослин, дерев, птиць  які занесені в Червону книгу. Також 

побували в музеї під відкритим небом, де відтворений найбільш яскравий та 

важливий період часу Українського козацтва, коли острів був колискою 

Запорізької Січі. 

Також були проведені виїзні заняття з дисциплін: гідротехнічні споруди, 

інженерні конструкції, насоси і насосні станції, експлуатація 

водогосподарських об’єктів, раціональне природокористування, 

урбоекологія на базі Дніпровської ГЕС ОАО «Укргідроенергія»,  м. Запоріжжя. 

Заняття провели досвідчені спеціалісти Дніпровської ГЕС, які зацікавили 

студентів з питань будівництва (розпочате в 1927 році), руйнації (18 серпня 

1941 р.), відновлення (1944-1950 рр.) та  сучасної технічної характеристики. До 

складу споруд Дніпровського гідровузла належать: будівля ГЕС, яка не 

сприймає напір; щитова стінка, яка прилягає до будівлі ГЕС; бетонна 

водозливна криволінійна гребля гравітаційного типу з 26 водозливами; бетонна 

глуха гребля. 

ДніпроГЕС – це два машинних зали, 17 потужних турбін висотою 22 м 

вагою більше   1000 т кожна, загальною пропускною здатністю 5000 м3
/с. 

Кількість електроенергії за рік, яку виробляє Дніпровська ГЕС становить 2279 

млн кВт/год.  Зі спорудженням греблі, яка на 50 м підвищила рівень води в 

Дніпрі, відкрилось суцільне судноплавство. 
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Після проведення таких занять у студентів виникло усвідомлення 

особистісної значущості отриманих знань, відчуття інтелектуального 

задоволення від побаченого 

 

 

У жовтні студенти та викладачі інженерно-технологічного  факультету 

прийняли участь у традиційній виставці-продажу сільськогосподарської 

техніки, яка проведена на базі філії кафедр «Сільськогосподарських машин», 

«ЕМТП» в підприємстві «Агротехсервіс» АТ «Промарматура»  

(с. Партизанське). 

На виставці представлено нові розробки сільськогосподарської техніки як 

вітчизняних, так і закордонних виробників. Студентам вдалося поспілкуватися 

та отримати інформацію по технічним новинкам безпосередньо від 
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представників заводів – виробників сільськогосподарської техніки. 
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 У жовтні  викладачі кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища  відвідали  КЗУ 

«Школа 50», де школярі 

відзначали день 

натураліста. Учні 10-го та 

11-го класів зацікавлено 

прослухали  інформацію 

про важливість і значимість 

благородної професії 

«Еколог». Старший 

викладач Сюткіна Н. Г. 

познайомила школярів з 

діяльністю кафедри екології та охорони навколишнього середовища та з 

особливостями навчального 

процесу.  

 Учні зацікавилися умовами 

вступу та можливостями 

різноманітних місць для 

проходження практики, які надає 

студентам ДДАЕУ.  

З метою профадаптаційної 

роботи такі зустрічі дають 

певні результати.  

Відповідно до наказу 

департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації  

викладачі кафедри екології та 
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охорони навколишнього середовища ст. викладач кафедри  Сюткіна Н. та 

доцент Манюк В.В. залучені до  проведення лекцій у Природничому центрі для 

учнівської молоді. 

Доцент Манюк В.В. презентував нову спеціалізацію «Зелений туризм», 

яку нещодавно відкрито на кафедрі екології та охорони навколишнього 

середовища для ОКР «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія». Школярі 

зацікавилися проблемами створення національних парків, заказників і стану 

існуючих заповідних територій та одержали відповіді на ряд запитань.  

 

 

ЛИСТОПАД 2017 РОКУ 

1 листопада  головним святом цієї осені для першокурсників факультету 

водогосподарської інженерії та 

екології стало проведення 

чергового «Дебюта 

першокурсника», на якому відкриті 

не тільки нові таланти студентів, 

але і відзначені заповітними 

статуетками «Оскар» в 6 

номінаціях. Студенти факультету 

водогосподарської інженерії та екології  стали переможцями в номінаціях: 

-         «Кращий мюзикл» (танець рок-н-рол «Монро», 

студенти групи         ГМ-2-17); 

-         «Кращий музикант»  (Катерина Готвянська, 

скрипка); 

-         «Нестаріюча класика» (вальс «Бенджамін-

бостон», студенти групи     ГМ-1,2-17). 

Ведучий концерту Олег Биков (гр. ГМ-2-17) 

зачарував глядачів своїм голосом, інтонацією, 
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чудовим настроєм. Організатором і учасником концерту виступив голова 

студкому факультету Десятников Олександр, який подарував глядачам чудові 

пісні. 

Керівником і організатором декорацій на святі була куратор групи ГМ-2-17 

Ткачук Т.І. 

 

З 7 по 9 листопада у Дніпропетровському державному аграрно-

економічному університеті проведено  Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах 

глобалізації». Конференція проводилася з метою висвітлення передових 

науково-практичних результатів досліджень, отриманих у галузі менеджменту. 

Вона покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між 

українськими та закордонними вченими, представниками наукового та 

виробничого середовищ, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень 

наукової роботи для студентів та аспірантів. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Актуальні проблеми менеджменту в умовах глобалізації; 

2. Сучасний стан та шляхи розвитку менеджменту в Україні; 

3. Напрями розвитку публічного управління; 

4. Економіко-організаційні аспекти розвитку кооперації в Україні; 

5. Інноваційний розвиток сучасного освітнього менеджменту; 

6. Сучасні тенденції розвитку філософії освіти. 

Всього під час конференції із 122 доповідями виступили 148 учасників, 

які представляли наступні організації: 

Сполучені Штати Америки 

- Ohio  State University 

Республіка Казахстан 

       - Північно -Казахстанський державний університет імени М. Козибаєва  

Україна 

- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
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- Сумський національний аграрний університет 

- Сумський державний університет ім. А.С. Макаренка 

- Донецький національний університет імені Василя Стуса 

- ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і 

мистецтв» 

- Національний університет водного господарства та природокористування 

- Національна металургійна академія України 

- Херсонський державний аграрний університет 

- Херсонський державний університет 

- Національний університет біоресурсів та природокористування України 

- Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

- Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького національного 

аграрного університету 

- Університет ім. Альфреда Нобеля 

- Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

- Полтавська державна аграрна академія 

- ЛРІДУ НАДУ при Президентові України 

- ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

- Університет митної справи та фінансів.  

 За результатами роботи підготовлено збірник матеріалів конференції. 

 

8 листопада студентами біотехнологічного факультету ДДАЕУ 

проведено «Дебют першокурсника-2017!».  

Біотехнологічний  факультет – не тільки храм навчання та науки із 

дружним колективом, але і свого роду «фабрика зірок» студентів, які мріють 

піднятися на верхівку творчого Олімпу.
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У ході концерту представлені кращі вокальні номери, танцювальні 

постановки та творчі сценки, які завоювали симпатії висококваліфікованого 

журі. 

 Вокальні номери блискуче виконала студентка першого курсу Шульга 

Анна, а запальний танок «River» – студентки першого курсу Малих Анастасія, 

Рибалко Світлана, Абакумова Катерина та інші. 
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У підготовку та проведення концерту великий вклад внесли студенти-

магістри Дубіна Юлія, Золотько Вероніка, Допіра Ольга та Дем’яненко Яна, які 

передали першокурсникам свій досвід у організації заходів такого рівня.   

9 листопада представники ДДАЕУ − завідувач кафедри агрохімії 

професор Крамарьов Сергій Михайлович і завідувач кафедри загального 

землеробства та ґрунтознавства професор Ткаліч Юрій Ігоревич прийняли 

участь в засіданні круглого столу «Управління родючістю ґрунтів за 

екологічного зберігаючого землеробства», який відбувся  спільно з вченими 

НААН України,  Міністерством аграрної політики та продовольства України, 

представниками аграрного бізнесу на базі НУБіП України. 

Учасники круглого столу розглянули актуальні проблеми стану ґрунтів в 

Україні, безпеку навколишнього середовища, розширення відтворення 

природної (потенційної) родючості на основі використання екологічно 

допустимих і екологічно доцільних факторів інтенсифікації галузі. 

         Розроблені та прийняті спільні рекомендації щодо збереження та 

відтворення родючості ґрунтів України. 

 

 

15 листопада  у всьому світі святкують День рециклінгу (переробки і 

використання вторинної сировини). На кафедрі екології та охорони 

навколишнього середовища Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету (завідувач кафедрою, професор Чорна В.І.) стало 

доброю традицією членами студентського екологічного гуртка відзначати цей 

день проведенням виставки виробів і товарів виготовлених з вторинної 
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сировини. Серед усього загалу 

експонатів були й такі, які мають 

особливе значення для збереження 

довкілля та збалансованого ведення 

господарства: ПЕТ-пляшки було 

використано для виготовлення 

систем поливу 

сільськогосподарських культур, 

фільтру для води, тари для 

вирощування рослин з метою проведення екологічних досліджень, годівничок 

для бездомних котів та зимуючих 

птахів та інші.  

Крім того, були представлені 

прості лайфхаки, які мають 

господарське значення: з старих 

футболок виготовлена екосумка, 

яка дозволить зменшити обсяги 

використання поліетиленових 

пакетів, що мають дуже тривалий період розкладання, з газет виготовлені 

господарські корзини, які на перший погляд важко відрізнити від сплетених з 

лози. 

 Червоною лінією через виставку пройшла тема збереження дерев і 

найяскравіше виразилась у ялинці виготовленій з обрізків фанери. Така ялинка 

щорічно рятуватиме лісових красунь протягом багатьох років, крім того, стане 

достойною заміною штучним ялинкам, виробництво яких теж негативно 

позначається на якості довкілля.  

15 листопада у науковій бібліотеці на кураторській годині групи МР-1-17 

проведено вечір-Пам’яті жертв Голодомору в ході Всеукраїнської акції «Запали 

свічку» за назвою «Голгофа голодної смерті». З огляду книг, документів, 
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матеріалів, фото-ілюстрацій та різнобічних повідомлень студенти переймалися 

цими жахливими подіями, які відбувалися протягом 1932–33 років. Із 

скорботою студенти розповідали про спогади рідних тих поколінь, які 

пережили ці страхіття. Лейтмотив заходу «Пам’ять цих подій житиме вічно в 

серцях поколінь! Цьому не повторитись!». 

 

 

 

 

 

 

16 листопада на філії № 1 наукової бібліотеки (бібліотекар Андреєва В. 

І.) із студентами факультетів біотехнологічного та ветеринарної медицини 

проведено тематичну годину «Перемога в ім’я життя», присвяченої Дню 

визволення України від німецько-фашистських загарбників та Дню визволення 

нашого міста. В бесідах, оглядах книг, виступах студентів прозвучали теми: 

«Опалене війною наше місто», «Герої-визволителі Дніпропетровщини», «Герої 

АТО – випускники нашого вузу», «Переможна хода визволення». Студенти 

читали вірші та виконували пісні воєнних років. 

16 листопада напередодні свята Дня працівника сільського господарства 

та Міжнародного Дня студента  у актовій залі ДДАЕУ відбувся урочистий 

концерт. 

Всіх присутніх  привітав  ректор,  профессор Кобець  Анатолій  

Степанович. Голова профкому, доцент Рудаков Леонід Миколайович підвів 

підсумки щорічного міжфакультетського огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності студентів «Дебют першокурсника – 2017». Під час заходу 

відбулася  церемонія нагородження найкращих номерів художньої 

самодіяльності та виконавців факультетських концертів за номінаціями 

«Чоловічий вокал», «Жіночий вокал», «Інструментальний жанр», 

«Хореографія». 
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Факультети відзначені наступним чином: Дипломи учасника огляду-

конкурсу художньої самодіяльності студентів перших курсів "Дебют 

першокурсника" отримали агрономічний факультет, навчально-науковий  

Інститут економіки та факультет ветеринарної медицини. Дипломом лауреата 

конкурсу нагороджено факультет водогосподарської інженерії та екології та 

інженерно-технологічний факультет. 

Диплом та кубок переможця  здобув біотехнологічний факультет. 

Концертна програма  складена з номерів самодіяльних колективів та найкращих 

факультетських виконавців. 

 

 

21 листопада викладачами та студентами кафедри фінансів та 

банківської справи університету: к.е.н., доц. Халатур С.М., ас. Бібен О.І., 

студентами першого та четвертого курсу спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування»    Мішенським В.В. та Чоловським Д.В. проведена 

профорієнтаційна робота у Дніпровському технікумі зварювання та електроніки 

імені Є.О. Патона.  

Мета візиту: 

-розширення кругозору і формування інтересу абітурієнтів до 

майбутньої професії; 

-створення можливостей для самовияву абітурієнтів; 

-збудження і підтримка інтересу до обраної майбутньої професії; 

-розкриття застосування обраної професії у життєдіяльності людини. 
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Студенти розповіли учням про свій досвід навчання в університеті, його 

особливості, про цікаве та захоплююче студентське життя, можливість 

реалізувати свої здібності у різних напрямах: художній самодіяльності, 

науковій роботі, отриманні досвіду закордонного стажування. 

 Майбутні абітурієнти мали змогу оцінити свої знання, пройшовши 

загальне тестування  за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Їм надана повна інформація про навчання у Дніпровському 

державному аграрно-економічному університеті, зарубіжні контакти 

університету  та отриманням змоги більш детально дізнатися про процедуру 

вступу, строки здачі іспитів та подання документів. 

21 листопада у науковій бібліотеці на кураторській годині групи ЕК-1-

17, куратор Самілик Тамара Миколаївна, проведено презентацію діяльності 

бібліотеки, це бесіди про структуру, функції, основні завдання, інформаційні 

ресурси, Правила користування структурними підрозділами тощо. Студенти-

першокурсники ознайомилися, за допомогою показу книг, з історією 

університету, бібліотеки, факультету менеджменту і маркетингу, вченими-

науковцями, керівниками кафедр, їх науковими досягненнями, знаними 

випускниками. Також проведено майстер-клас з методики пошуку необхідної 

інформації в електронних базах даних, матеріалах навчально-методичного 

комплексу та з оформлення списку використаної літератури при написанні 

курсових робіт, рефератів. 

 

 

 

 

22 листопада в аудиторії 127 пройшло засідання науково-методичної 

ради. На порядку денному розглядалися такі питання: 

1. Розгляд Положення про педагогічну практику аспірантів ДДАЕУ 

(Черненко О.І. – керівник секції підвищення кваліфікації викладачів та 

практичної підготовки студентів). 



 

2. Розгляд Положення

якості вищої освіти в ДД

внутрішнього аудиту та контр

3. Стан наповнен

навчально-методичними 

матеріалами дистанційн

системи moodle (Іванчен

О.Є. – керівник секції науков

організації освітнього проце

і контролю навчальн

методичної роботи, голо

науково-методичних рад факу

4. Різне. 

З 22  по 24 листопада

року № 1245-А з метою

підготовки бакалаврів з напр

у Дніпропетровському 

розпочала роботу експертна

Духницький Володими

токсикології Національного

України, доктор ветеринарни

Карпюк Василь Вар

хірургії Житомирського націо

24 листопада у малій

участю керівництва облдер

обласного конкурсу «Студент

За підсумками конкурсу

студенти Дніпропетровського

- Попова Катерина, студ

(МТ-1-16) у номінац

63 

Положення про забезпечення якості освітньо

світи в ДДАЕУ (Гончаренко О.В. – нача

иту та контролю якості освітньої діяльності) 

наповнення 

дистанційної 

Іванченко 

екції наукової 

нього процесу 

навчально-

оти голови 

них рад факультетів). 

листопада згідно наказу МОН України від 0

метою проведення чергової акредитаційн

напряму підготовки 6.110101 «Ветерина

 державному аграрно-економічному

експертна комісія у складі: 

Володимир Богданович – завідувач кафедри

іонального університету біоресурсів і природ

етеринарних наук, професор, голова комісії; 

Варфоломійович – доцент кафедри

національного агроекологічного універси

малій залі Палацу студентів ДНУ імені 

облдержадміністрації відбулось підведе

Студент року Дніпропетровщини». 

конкурсу Дипломами лауреатів відзначені

вського державного аграрно-економічного

студентка факультету менеджменту 

номінації «Художня самодіяльність року»

сті освітньої діяльності та 

начальник відділу 

 

09 листопада 2017 

кредитаційної експертизи 

Ветеринарна медицина» 

ономічному університеті 

кафедри фармакалогії і 

природокористування 

 

кафедри акушерства і 

університету. 

 Олеся Гончара за 

підведення підсумків 

відзначені наступні 

ономічного університету: 

 та маркетингу 

року»; 
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- Пісчана Тетяна, студентка біотехнологічного факультету (МгБт-1-17) у 

номінації «Спортсмен року»; 

- Даценко Владислава,студентка інженерно-технологічного факультету 

(МС-5-17) у номінації «Митець року»; 

- Бовсуновська Ірина, студентка факультету менеджменту і маркетингу 

(МгМР-1-16) у номінації «Інноваційний прорив року»; 

- Лазаренко Олександр, студент факультету водогосподарської інженерії 

та екології (МгРВ-1-16) у номінації «Розумник року»; 

- Збірна команда КВН «Рибка» у номінації «Унікальна номінація року»; 

- Десятников Олександр, студент факультету водогосподарської інженерії 

та екології (ГМ-1-14) в номінації «Лідер студентського 

самоврядування». 

Всі переможці отримали цінні подарунки. 

 

24 листопада до наукової бібліотеки з метою обміну роботи завітали 20 

працівників наукової бібліотеки Дніпровської медичної академії, з якими 

проведено круглий стіл «Електронні ресурси бібліотек в інформаційному 

забезпеченні освіти та науки: досвід, проблеми». 
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Директор наукової бібліотеки Братчик А. Г. ознайомила присутніх з 

історією бібліотеки, презентувала структуру, штат, бібліотечний фонд, 

електронну бібліотечну програму та інформаційні ресурси. 

Заступник директора Прудка Л. Є. озвучила наукову роботу, видавничу 

діяльність та інформаційні, культурно-просвітницькі заходи, студентські творчі 

об’єднання, спільну роботу з факультетами та кафедрами університету. 

За круглим столом обговорено нагальні питання та проблеми створення, 

технології електронної бібліотеки, власних баз даних, Інституційного 

репозитарію, навчально-методичного комплексу, тощо. Ідея провести таку 

зустріч взаємозбагачення досвідом є обопільною. Ініціаторами виступили 

директор наукової бібліотеки медичної академії Мазниця Вікторія Віталіївна, 

завідувачі відділами Годлевська Р. М., Жигар А.Я., Хникова О. С. та бібліотечні 

працівники наукової бібліотеки ДДАЕУ Кобець Н. В., Пуйда О. І., Бущук С. С., 

Братчик А. Г., директор бібліотеки. 

Гості відвідали підрозділи бібліотеки, обмінялися з колегами 

напрацюваннями, ознайомилися із стендами, наглядною популяризацією книг, 

альбомами світлин різних заходів та матеріалами діючої виставки «Наукова 

робота та видавнича діяльність наукової бібліотеки ДДАЕУ». 

Взаємовідвідування між бібліотеками вищих навчальних закладів міста 

надало заряд для подальшої творчості та впровадження інновацій в практичну 

діяльність бібліотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 листопада у ДДАЕУ

- знайомство з спеціально

- екскурсії по навчальним

запис на підготовчі курси уні

- зустріч і спілкування

студентами; 

- обговорення із співро

питань вступу; 

-   ознайомлення з про

практичної підготовки за кор

-   олімпіади з українсь

У листопаді з метою

«ЩЕДРО» та практичного

жирозамінників» для студент

Студенти ознайомил

- лабораторією підприєм

- технологічною лінією

відбуваються на технологічни

- технологічною лінією

- технологічною лінією
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у ДДАЕУ  проведено День відкритих дверей

У програмі: 

спеціальностями та освітніми програмами; 

навчальним аудиторіям, лабораторіям та науко

університету; 

спілкування з деканами, завідувачами кафедр

співробітниками приймальної комісії 

програмами міжнародного обміну

кордоном; 

української мови та літератури, матема

географії, хімії, 

завдань ЗНО; 

-   пробні фахов

для випускників колед

-   оригінальні 

конкурси, вікторини

-   цікава та кори

творча атмосфера спіл

  

метою ознайомлення з виробництвом 

рактичного вивчення  дисципліни «Техноло

для студентів ХТ-1-14 було проведено практичн

лися з: 

підприємства; 

лінією рафінації соняшникової олії 

ехнологічних операціях; 

лінією гідрогенізації соняшникової олії;

лінією виробництва маргарину; 

итих дверей. 

 

наукової бібліотеки, 

кафедр, викладачами, 

 щодо актуальних 

обміну, стажування і 

математики, біології, 

 фізики на базі 

фахові випробування 

коледжів, технікумів; 

 майстер-класи, 

вікторини; 

корисна інформація, 

спілкування. 

ництвом ВП «ЗЖК» ТОВ 

и Технологія жирів та 

но практичне заняття.    

 і процесами, що 

олії; 
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- сировиною та готовими продуктами виробництва. 

На практичному занятті відбулося спілкування з директором та 

начальниками підрозділів даного підприємства. 

 

           

30 жовтня на філії № 1 наукової бібліотеки, бібліотекар Андреєва В.І., із 

студентами водогосподарської інженерії та екології, магістрами факультету 

менеджменту і маркетингу проведено лекції бесіди, огляди книг, виступи 

студентів приурочених 95-річчю ДДАЕУ за темами: «Віхи історії університету 

та факультетів», «Велич, слава, гордість університету – випускники», «Видатні 

вчені, засновники наукових шкіл» та «Флора і фауна Дніпропетровщини», 

«Архітектурні шедеври Дніпра» з циклу краєзнавчих читань, а 7 грудня такий 

же захід було проведено  із студентами біотехнологічного факультету та 

ветеринарної медицини. 
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Дані матеріали та інформації студенти використовували в навчальному 

процесі для підготовки рефератів, магістерських робіт, практичних і 

семінарських занять. 

 

 

ГРУДЕНЬ 2017 РОКУ 

 

12 грудня у Дніпропетровському державному аграрно-економічному 

університеті завершилося навчання слухачів «Університету третього віку». 

Відбулася зустріч представників Дніпровської міської ради з іншими 

учасниками цього соціального проекту вищих навчальних закладів 

Дніпропетровщини, які представили свої проекти та досягнення. Подяку від  

міського голови Філатова 

Б.А. отримав Мицик 

О.О., декан агрономічного 

факультету нашого 

університету. На 

оформленій виставці були 

представлені  препарати 

гумату натрію, які є 

розробкою ДДАЕУ, кращі 

дипломні проекти студентів 

спеціальності «Садово-паркове господарство» з ландшафтного дизайну, а також 

відбулася презентація виробів продукції тваринництва. Значним попитом у 

учасників проекту користувалися представлені насіння квітів та овочевих 

культур.   
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У грудні традиційно велика спортивна зала нашого університету зібрала 

своїх друзів – команди випускників різних років, управлінців Хлібозаводу № 9 

та журналістів 9-го і 34-го телеканалів, небайдужих до «короля спорту» –  

футболу. Приймала гостей, як завжди, збірна команда викладачів, до складу 

якої увійшли переважно представники ДДАЕУ: Сергій Кобернюк (капітан), 

Леонід та Юрій Рудакови, Сергій Юрченко, Микола Кравченко, Іван Хорошун, 

Ігор Приходько, Олександр Хорошун та Олександр Сачко (обидва – ДНУ ім. О. 

Гончара), Дмитро Батичко, Віктор Микитюк, Віталій Божко. 

Змагання були організовані за кубковою (олімпійською) системою. В 

першому півфіналі зійшлися управлінці Хлібозаводу № 9 та дніпровські 

журналісти. На радість глядачам, переможця виявляла «лотерея» – серія 

післяматчевих пенальті, в якій завдяки всім влучним ударам сильнішими 

виявилися управлінці хлібозаводу – 4:2. 

Другий півфінал теж відзначився безкомпромісною боротьбою між 

випускниками та викладачами університету, який мав переможне завершення 

2:0.  Матч за третє місце досить довго тримав інтригу, але після 1:0 в першому 



70 

 

таймі в другому далася взнаки втома випускників, які проводили другу 

півгодинну гру поспіль. У підсумку – перемога 6:1 і «бронза» в руках 

журналістів.  

Не можемо обійти увагою та залишити без слів щирої вдячності людей-

ідейних натхненників традиційного, вже 13-го поспіль передноворічного 

турніру:  добре всім нам відомого футбольного тренера Олександра 

Васильовича Капустіна – за започаткування змагань і допомогу в організації, 

директора Хлібозаводу № 9 Миколу Васильовича Щербину – за всебічне 

сприяння та хазяйську гостинність, спортивних журналістів та телеведучих 

Анатолія Шинкаренка та Сергія Теодоровича – за медіа-підтримку, голову 

профспілкової організації ДДАЕУ Леоніда Миколайовича Рудакова – за 

основний організаційний тягар, фотографа Олександра Івановича Карпова – за 

«влучні» та якісні фотознімки футбольних баталій. 

Відзначаючи спортивний зміст турніру, рівність команд, дружню 

атмосферу та святковий настрій, можна сміливо сказати про те, що основної 

мети змагань досягнуто. В такому турнірі немає переможців і переможених, в 

ньому панує дух взаємної поваги і надзвичайної ввічливості суперників, де в 

основу покладені пропагування здорового способу життя незалежно від віку 

учасників, обмін життєвим досвідом і насолода від спілкування, від яких 

залишаються яскраві емоції і гарний настрій на наступаючі свята. Єднаймося 

довкола спорту, граємо у футбол разом! 
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15 грудня завідувач кафедри агрохімії, доктор сільськогосподарських 

наук, професор Крамарьов  Сергій Михайлович, прийняв участь в «Агрофорумі 

2017». Тема форуму: «Мінеральне живлення та удобрення  

сільськогосподарських  культур», де розглядались та обговорювались питання, 

які пов’язані з сучасними методами проведення рослинної та ґрунтової 

діагностики, оптимізацією системи удобрення провідних 

сільськогосподарських культур та шляхами  підвищення коефіцієнта 

використання поживних речовин з внесених в грунт добрив.  

З пленарною доповіддю: «Сучасний стан родючості ґрунтів і  оптимізовані 

системи удобрення зернових колосових культур, кукурудзи, соняшнику та сої в 

степовій зоні України» виступив   Крамарьов  Сергій Михайлович, який 

розповів присутнім про особливості мінерального живлення 

сільськогосподарських культур в критичні фази їх розвитку, показав  існуючі і, 

ще  на жаль, не використані резерви в підвищенні інтенсивності надходження 

поживних речовин в рослинний організм та внесення добрив не тільки в грунт, 

а й при проведенні позакореневих підживлень.. Кожен з учасників форуму 

отримав нову й корисну агрохімічну інформацію, а також знайшов нові 

рішення для підвищення продуктивності вирощених сільськогосподарських 

культур, поліпшення біохімічних показників якості   зернової продукції, 

успішного розвитку і збільшення прибутковості свого бізнесу. 

 

 



 

19 грудня відбулос

доповіддю «Застосування інф

формуванні культури профес

філології Крамаренко Т.В.

20 грудня в аудитор

методичної ради. На порядку

1. Розгляд змін до 

ДДАЕУ»  (Маслікова К.П

освітнього процесу). 

2. Внесення доповнень

педагогічної діяльності в ДДА

організації освітнього процес

 21 грудня 

відбулося закриття 

всеукраїнського проекту 

"Харчові технології – 

2018", який був 

ініційований благодійни

м Фондом Бориса 

Колеснікова для 

студентів 

cпеціальностей, 

пов'язаних з харчовими

креативним і цілеспрямован

оцінку їхнім стартапам і 

харчової галузі. 
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відбулося засідання психолого-педагогічного се

інформаційно-комунікативних техноло

тури професійного діалогу» виступила к.т.н., доц

 

в аудиторії № 127 пройшло чергове засід

На порядку денному: 

змін до «Положення про організацію освіт

ікова К.П. – керівник секції методики викладан

я доповнень до «Положення про планування й о

ьності в ДДАЕУ» (Іванченко О.Є. – керівник сек

ього процесу і контролю навчально-методичної

 технологіями. Його мета – нада

еспрямованим студентам профільних вишів

 розробкам, стимулювати їх до розвит

агогічного семінару. З 

них технологій у 

ла к т н., доцент кафедри 

ргове засідання науково-

зацію освітнього процесу 

ки викладання і контролю 

анування й облік науково-

керівник секції наукової 

методичної ради). 

надати підтримку 

вишів, дати експертну 

розвитку вітчизняної 



 

зареєструвалися 800 учасникі

відбору: в листопаді напис

захистили власні проекти

компанії "АПК Інвест" Іван

компанії "Конті" Тетяною

"Артвайнері" Ігорем Толкач

і директором з виробни

"Артвайнері" Людми

Поваляєвою. 

Фіналісти охопили всі напр

харчової галузі – 

виготовлення хлібобуло

виробів до пивоваріння

розробки, проекти, стартап

високоякісної і екологічно

способи і рецепти приготув

дитячого харчування, мол

Конкурсанти пропонували

виробів, а ще – видати посіб

рецептами спільного приготу

багато іншого.  
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 Від нашого

перемогу одержал

інженерно

факультету гр. ХТ

Єлизавета, яка отри

на відвідування

виставки ISM 2018

Проект "Харчові тех

тривав півтора міс

учасників з усієї України. Конкурсанти прой

написали мотиваційні есе, а в грудні

проекти перед членами журі – директором

Іваном Башкіром, начальником вироб

Тетяною Курчаєвою, генеральним директо

Толкачовим 

виробництва 

Людмилою 

ли всі напрямки 

 від 

хлібобулочних 

воваріння. Їхні 

ти стартапи ґрунтувалися на виробництві

екологічно чистої сировини. Студенти през

ти приготування корисних десертів, безглют

вання молочних коктейлів, продуктів дл

опонували свої ідеї зниження калорійності

идати посібник для батьків і дітей про здорове

ого приготування страв, випустити лінію їсті

нашого університету 

одержала студентка 

інженерно-технологічного 

ХТ-1-14 Макієвська 

отримала Диплом  

відування кондитерської 

18 у Кельні. 

технології – 2018" 

місяця. У ньому 

пройшли два етапи 

грудні 73 фіналісти 

иректором м'ясокомбінату 

виробничого відділу 

директором компанії 

виробництві продукції з 

денти презентували нові 

ів безглютенового хліба, 

одуктів для діабетиків. 

лорійності кондитерських 

про здорове харчування і з 

їстівного посуду і   
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СІЧЕНЬ 2018 РОКУ 

 

У січні місяці повернулася з цікавої подорожі студентка інженерно-

технологічного факультету Макієвська Єлизавета. «Я мабуть ще довго буду 

згадувати цю поїздку, адже я відкрила для себе так багато нового. Міжнародна 

кондитерська виставка дала можливість мені побачити на власні очі всі 

передові технології та обладнання для виготовлення різних продуктів, які ми з 

Вами так любимо, а також перейняти ідеї і досвід у колег із різних куточків 

світу. Екскурсія на шоколадну фабрику Lindt дозволила побачити всі етапи 

виготовлення найсмачнішого шоколаду. І, звичайно, я переконалася, що 

Німеччина - прекрасна і велична країна.  

За всі ці емоції я щиро дякую рідному університету та викладачам, які 

надали інформацію та підтримку впродовж всього проекту, які вірять у 

прогресивну молодь і дають можливість для розвитку майбутніх спеціалістів». 

30 січня відбулося заняття психолого-педагогічного семінару 

«Використання досліджень та можливість корегування емоційного стану 

людини за допомогою бібліотерапії (за допомогою листів та книг)». Лектор:  
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доцент кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської 

продукції Луценко М.В. 

ЛЮТИЙ 2018 РОКУ 

 

На підставі Статуту з 02 лютого необхідно вважати Дніпропетровський 

державний аграрно-економічний університет Дніпровським державним 

аграрно-економічним університетом 
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6 лютого відбувся психолого-педагогічний семінар з лекцією «Робота в 

середовищі безкоштовної операційної системи LINUX у порівнянні з 

операційною системою WINDOWS». (Лектори: викладачі кафедри 

інформаційних систем і технологій Шрамко І.І. та Кравець М.О.). 

13 лютого лектор Литвинова О.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри філології провела заняття психолого-педагогічного семінару на тему: 

«Подолання мовних бар’єрів у професійному спілкуванні». 

14 лютого у методичному кабінеті університету відбулося засідання 

науково-методичної ради, де розглянуті такі питання:  

1. Звіт про стажування USDA-FER-2017 з 21.07-13.12.2017 р. Доповідач: 

Васильєва Н.К. – керівник селекції розробки і впровадження нових та сучасних 

технологій.  

2. Інноваційні технології та інформаційно-комунікативні засоби у 

викладанні іноземних мов на кафедрі філології. Доповідач: Стасюк Т.В. – 

завідувач кафедри філології. 

3. Про виконання перспективного плану видань навчальної літератури. 

Братчик А.Г. – керівник секції забезпечення освітнього процесу навчально-

методичною літературою та її рецензування. 

14 лютого  науковій бібліотеці на тематичній кураторській годині 

«Злочини проти людства», приуроченої 80-м роковинам Голокосту та 

Міжнародному дню визволення в’язнів фашистських концтаборів, з 

першокурсниками факультету менеджменту і маркетингу проведено День 

пам’яті «Крізь коло пекла». 

Використовуючи матеріали книжкової виставки, проведено бесіди, цікаві 

повідомлення, факти, огляди документів та фотоілюстрацій тих жахливих 

подій. Поетичні рядки Муси Джаліля, Віри Інбер, Якова Айзенберга, Лариси 

Борисенко та інших поетів з розширеним підтекстом читали учасники 

літературної студії «Дивослово». Лейтмотив заходу «Пам’ять тих подій житиме 

вічно в наших серцях! Не дозволимо їх повторення!». 
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 З 14 по 21 лютого відбулися перші захисти дипломних робіт студентів, 

які навчалися за магістерською програмою «Логістика та управління бізнес-

процесами в АПК» спеціальністі 073 – Менеджмент. Нині – це актуальна 

програма підготовки фахівців для ринку праці, оскільки ефективний розвиток 

системи логістики створює умови для нарощування аграрного експортного 

потенціалу країни та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств 

АПК щодо рівня транспортних витрат, швидкості постачання, тривалості 

зберігання, якості обслуговування і т. ін. 

Випускники цієї спеціалізованої магістерської програми можуть 

працювати на різних підприємствах агробізнесу та в організаціях інших сфер 

діяльності, обіймаючи посади: керівника логістичного підприємства, директора 

з виробництва, завідувача відділу збуту, начальника департаменту логістики, 

керівника служби (постачання, виробництва, збуту, транспортування), 

заступника керівника з матеріально-технічного забезпечення, логіста-аналітика, 

консультанта з питань реінжинірингу та організації бізнес-процесів, експерта з 

логістичного аутсорсингу, завідувача відділу транспортно-експедиторської 

діяльності та ін. 

Важливо те, що магістерські дослідження за цією програмою 

здійснювалися і в 

контексті плану 

наукової діяльності 

нашого університету. 

Так, студентка Іванчик 

Р.О., працюючи на 

посаді молодшого 

наукового співробітника 

НДЧ, разом із науково-

педагогічними 

працівниками приймала 
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участь у виконанні завдань держбюджетної теми БФ-7/2017 «Управління 

розвитком сільськогосподарських ринків, аграрної та екологічної логістики в 

системі продовольчої безпеки». 

Магістерська програма «Логістика та управління бізнес-процесами в АПК» 

– це професійний розвиток та система необхідних знань і компетентностей для 

сучасного менеджера. Вона спрямована на майбутніх лідерів, які 

змінюватимуть країну, управлятимуть аграрним бізнесом та забезпечуватимуть 

зростання національної 

економіки. 

У лютому викладачі 

кафедри експлуатації 

машинно-тракторного парку 

продовжують співпрацю з 

офіційним дилером JohnDeere - 

ТОВ "Агротек". Завдяки 

нашим партнерам, в 

комп'ютерній лабораторії 

встановлена програма Agrar-

Office AG, яка є основою до вивчення і впровадження точного землеробства. 

Тепер наші студенти, аспіранти і викладачі 

зможуть проектувати, отримувати 

інформацію, приймати рішення в режимі 

онлайн із багатьма підприємствами, що 

сповідують передові технології і ефективне 

землеробство. Щира дяка компанії 

"Агротек", відділу інтелектуальних рішень 

і впевненість у   ще вищій якості 

підготовки наших випускників. 

       У лютому на факультеті менеджменту і маркетингу ДДАЕУ відбувся 



79 

 

третій випуск студентів, які здобули кваліфікацію магістра з менеджменту 

та  спеціалізацію «Менеджмент в кооперативах». 

Магістерська програма була створена за підтримки Проекту розвитку 

зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні, який 

впроваджується в Україні неурядовою організацією Socodevi, Канадською 

кооперативною асоціацією Co-operative Development Foundation of Canada, 

Інститутом з досліджень та освіти для кооперативів і спілок Університету 

Шербрук IRECUS, разом з Дніпропетровською обласною громадською 

організацією «Сільськогосподарська консультаційна служба» (ДОГО 

СКС), Об’єднанням кооперативів «Господар», і фінансується Урядом Канади. 

У 2014 році програма була вперше апробована на факультеті.  За три 

роки свого існування її успішно завершили 65 студентів денної та заочної 

форми навчання. У 2017 році відбувся черговий набір на магістерську 

програму. 

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація в Україні переживає 

зараз свій Ренесанс, а фахівців, які розуміють специфіку управління 

кооперативами, особливості фінансів, маркетингу, комунікацій та 

оподаткування – взагалі одиниці. Тому студенти-випускники, які, крім 

обов’язкових компетенцій менеджера, володіють ще й навичками в сфері 

створення, розвитку та управління кооперативами, мають додаткові переваги на 

ринку праці. 

За підтримки наших партнерів (ДОГО СКС / Кооперативна Академія, 

ОК «Господар», зернових та молочних кооперативів Дніпропетровської, 

Запорізької та Херсонської областей) студенти отримали можливість пройти 

виробничу практику в реальних умовах, зустрітись з експертами – 

менеджерами, перейняти кращий досвід від канадських викладачів та 

кооператорів, прийняти участь в конкурсах та провести наукові дослідження. 

Нашими магістрами створено фільм цієї виробничої практики: 

 https://www.youtube.com/watch?v=tkwqjtb5la4&feature=youtu.be. 



80 

 

У лютому при розробці програми «Менеджмент в кооперативах» та 

дисциплін, які пов’язані з кооперацією, викладачі факультету менеджменту і 

маркетингу пройшли підвищення кваліфікації та отримали доступ до сучасних 

навчальних та методичних матеріалів Шербрукського університету та Інституту 

IRECUS (Квебек, Канада) та розвивають дорадчу діяльність на факультеті 

(Р. Безус, В. Тропін, І. Воловик, О. Величко). 

Завдяки міжнародним проектам зростає рівень якості освітніх послуг та 

є можливість максимально наблизити студентів до реальної ситуації в 

аграрному секторі економіки. 

 

20 лютого відбулося заняття психолого-педагогічного семінару на тему: 

«Досвід проведення відкритих лекцій викладачів кафедри філософії, соціології 

та історії». Доповідач: Щепова Д.Р., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри філософії, соціології та історії. 

23 лютого у конференц-залі університету відбулася зустріч випускників 

1978 року агрономічного факультету Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту з науково-педагогічним та студентським 
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колективом університету. Серед учасників зустрічі багато видатних політиків, 

науковців, керівників агропромислового комплексу України.  

А саме: 

- І.Г. Кириленко,  заступник Голови комітету, Голова підкомітету з 

питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Комітету 

Верховної Ради з питань науки і освіти, член-кореспондент Національної 

академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського господарства 

України, народний депутат України ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII скликань;  

- А.Г. Білик,  депутат Дніпропетровської обласної ради, член постійної 

комісії з використання природних ресурсів, Голова обласної профспілкової 

організації працівників переробної галузі, народний депутат України ІІІ 

скликання;  

- видатні аграрії із усіх куточків нашої країни.  

На зустріч запрошені ветерани університету: колишній декан 

агрономічного факультету І.П. Чабан, кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня; викладачі кафедри 

рослинництва Р.А. Авраменко, Л.В. Фот та ін. 

Учасників зустрічі привітав ректор університету, професор А.С. Кобець 

(теж випускник нашого університету 1978 року), який презентував основні 

здобутки навчального закладу та плани на майбутнє. Вибух овацій викликав 

виступ І.Г. Кириленка, який привітав присутніх теплими словами,  зворушливо 

і емоційно поділився спогадами про студентські роки. Від імені Голови 

Верховної Ради України вручив трудовому колективу університету Грамоту 

Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, а також 

Подяку Прем’єр-міністра України за високий професіоналізм та вагомий 

внесок у розвиток аграрної освіти і науки. Почесною Грамотою Верховної 

Ради України за особливі заслуги перед українським народом був 

нагороджений ректор університету, професор А.С. Кобець. Відзнакою 

Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 

відносин нагороджено доктора біологічних наук, професора Узбека І.Х. 
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Медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій 

Сковорода» була вручена І.П. Чабану, знак Національної академії 

педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» вручений ветеранам 

університету Л.В. Фот і Р.А. Авраменко. Почесною грамотою Президії 

Національної академії аграрних наук України нагороджена заступник 

директора Нікопольської сортовипробувальної станції М.П. Базілєва, Подяками 

НААН України були відмічені фермер Межівського району В.І. Богуславський, 

фермер Петропавлівського району В.І. Лященко. За багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток сільського 

господарства Придніпров’я Відзнаки Міністерства аграрної політики та 

продовольства України вручена директору ТОВ «Дружба» Е.І. Лесіву, голові 

фермерського господарства «Київ» М.І. Панковіченку, заступнику голови СВК 

«Борозенське» С.І. Фокіну, агроному ТОВ «Дніпровські сади» М.І. Резніку, 

аграріям О.В. Гаркуші та Н.Є. Савченко. 

Учасники зустрічі відвідали навчальні корпуси і аудиторії, 

зфотографувалися на пам'ять та, звісно, насолодилися теплим спілкуванням і 

спогадами про свої роки в стінах рідного вишу.   

26 лютого  пройшов семінар на тему: «Неврологія лідерства для жінок». 

Проводив Romeo CORMIER, який базує свою програму на дослідженнях 

неврології та організаційної психології. 

27 лютого у методичному кабінеті університету відбулося заняття 

психолого-педагогічного семінару на тему «Ораторська майстерність в роботі 

викладача». Лектор: Луценко М.В., к.т.н., доцент кафедри технології зберігання 

та переробки сільськогосподарської продукції, член Східно-Європейської 

асоціації арт-терапевтів. 

28 лютого  в рамках науково-практичної конференції молодих вчених і 

студентів "Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень" 

на кафедрі фінансів та банківської справи проведено засідання секції "Фінанси 

та банківська справа". Відповідальні: завідувач кафедри фінансів та банківської 

справи д.е.н., проф. Катан Л.І., к.е.н., доц. Халатур С.М. 
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У засіданні секції прийняли учать викладачі кафедри фінансів та 

банківської справи (проф. Демчук Н.І., проф. Масюк Ю.В., доц. Бровко Л.І., 

доц. Добровольська О.В., доц. Дуброва Н.П., доц. Павленко О.П., доц. Олійник 

О.О., ас. Кириченко А.І., ас. Зубко О.В.), студенти-фінансисти третього, 

четвертого курсів та магістри першого курсу навчання. Теми доповідей 

учасників були актуальними, цікавими та дискусійними. 

           

 

 

У лютому на випускних кафедрах інженерно-технологічного факультету 

відбувся захист дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання 

освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 

208 «Агроінженерія». Загалом, захистилось 98 студентів, з яких отримали 

дипломи з відзнакою – 11 випускників. З 98 захищених робіт 27 рекомендовані 

до впровадження на виробництво. На захисті магістерських робіт були присутні 
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представники компаній «Агротек», «Полетехніка», які запропонували 

випускникам  працевлаштування на інженерних посадах. 

27 лютого  на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища  

відбувся  випуск студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 

спеціальністю 101 «Екологія».   

28 лютого на кафедрі епізоотології та інфекційних хвороб тварин 

відбулася науково-практична конференція викладачів та аспірантів за 

результатами наукових досліджень 2017 року. Розглядалися результати 

досліджень біологічних властивостей збудника туберкульозу, зокрема 

мінливість мікобактерій, та обговорювалися питання розробки сучасних 

дезінфікуючих засобів. На конференції були присутні магістри та бакалаври 

факультету ветеринарної медицини. У травні 2018 року заплановано на базі 

кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин проведення науково–

практичного семінару за участю спеціалістів ветеринарної медицини 

Дніпропетровської області по актуальних питаннях інфекційної патології 

тварин. 

28 лютого у науковій бібліотеці спільно з куратором Калиною Вікторією 

Сергіївною (кафедра технології зберігання і переробки сільськогосподарської 

продукції) та студентами групи ХТ-1-17 підготовлено і проведено кураторську 

годину «Український костюм – частка народної душі» з циклу заходів 

«Духовна спадщина – звичаї та обряди українців». Проходив захід в аудиторії 

методичного кабінету, завідувачка Боборикіна О. Г. 

Заступник директора наукової бібліотеки Л. Є. Прудка озвучила програму 

заходу та значення одягу, який протягом усього свого розвитку відтворював 

певну еволюцію світогляду окремої людини, нації, суспільства, їхнє ставлення 

до різних навколишніх явищ, формування й розвиток звичаїв, обрядів, вірувань. 

Вивчаючи одяг, можна простежити особливості духовної культури народу. В 

одязі втілюється потяг людини до прекрасного, її художньо-естетичні погляди 

й смаки, що робить його вагомою часткою мистецтва. 
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Про формування традиційного одягу українців, етапи розвитку від сивої 

давнини протягом усього існування людства, народний костюм як засіб 

вираження духовності нації, розповіла бібліотекар Андреєва В. І. Студентів 

зацікавили повідомлення, з наглядним відеопоказом, локальні особливості 

українського національного костюму в різних регіонах України. При цьому 

були використані експонати Музею українського костюма та української 

писанки, створеного у 2007 році в Науково-методичному центрі 

Мінагрополітики, смт Нємішаєве та музеїв Верхньодніпровського і 

Технологічного коледжів ДДАЕУ. Студенти Руденко Тетяна та Олійник 

Андрій, одягнені в українські костюми, розповіли про основні класичні 

елементи вбрання жіночого і чоловічого костюму та їх класифікацію. 

Повчальною для студентської молоді, майбутніх спеціалістів, стала 

прекрасна бесіда про розвиток класичного, ділового та святкового  

сучасного одягу, його елементи та професійне моделювання у різні періоди, яку 

провела завідувачка сектором бібліотеки Бущук С. С. 

Заключним акордом заходу стали поетичні рядки пісні Ольги Угнівенко: 

«Для чого живем на прекрасній Землі?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

З 12 по 14 березня 

п. 4 «Положення про акредит

з метою проведення первинно

програми «Екологія» зі спеці

рівнем вищої освіти,  працюв

державного університету, док

Під час експертної оцінки к

фактичного стану кадрового

забезпечення підготовки

навколишнього середовища ф

та його відповідності вимогам

Комісією зроблено

«Екологія» зі спеціальності

забезпечена нормативною

методичною докуме

Навчальний план розробл

відповідності до чинних вимо

Відмічено задовільний

якості знань студентів

проведення та аналізу конт

зрізів знань студентів. 

Проаналізувавши якіст
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БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ 

  відповідно до Закону України «Про

акредитацію вищих навчальних закладів 

первинної акредитаційної експертизи освітн

спеціальності 101 «Екологія» за другим

працювала експертна комісія у складі: 

Голова комісії: Дом

завідувач кафедри біології

мисливствознавства та 

Запорізького національног

університету, доктор біоло

професор; Пляцук Л. Д

кафедри прикладної еколо

доктор технічних наук, професор. 

ої оцінки комісія перевірила достовірність ін

у кадрового, навчально-методичного, матеріал

ідготовки фахівців на кафедрі екології

ередовища факультету водогосподарської інжен

ості вимогам чинного законодавства. 

зроблено висновок, що освітньо-професій

пеціальності 101 «Екологія», яка акредитуєт

мативною науково-

документацією. 

ан розроблений у 

чинних вимог.  

адовільний рівень 

студентів шляхом 

налізу контрольних 

вавши якість підготовки студентів за освітнь

Про вищу освіту» та 

 і спеціальностей» 

освітньо-професійної 

другим (магістерським) 

Домніч В. І., 

біології лісу, 

 іхтіології 

аціонального 

біологічних наук, 

Д., завідувач 

екології Сумського 

овірність інформації щодо 

го матеріально-технічного 

і екології та охорони 

рської інженерії та екології 

професійна програма 

акредитується, повністю 

за освітньо-професійною 
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програмою «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за матеріальним, 

кадровим та методичним забезпеченням, результатами виробничих практик і 

курсового проектування, підсумкової атестації, комісія відзначає, що 

професійний рівень підготовки майбутніх фахівців відповідає вимогам. 

  3 12 по 16 березня  на базі НКЦ «Інститут післядипломної освіти та 

дорадництва» Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

на кафедрі технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції 

проходили курси підвищення кваліфікації для  провідних інженерів ТОВ 

«ОПТІМУСАГРОТРЕЙД». 

          Оскільки розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності 

будь-якої організації, тому управляюча компанія ТОВ 

«ОПТІМУСАГРОТРЕЙД»  приділяє значну увагу  професіоналізму кадрів і  її  

співробітники вже вкотре  відвідують курси підвищення кваліфікації.   

Спочатку курси  проводились для техніків-лаборантів виробничо-технічних 

лабораторій елеваторів з 24.04 по 28.04.2017 та завідуючих виробничо-

технічних лабораторій  елеваторів  з 29.05 по 2.06.2017 р.). Слухачами нинішніх 

курсів були  співробітники виробничо-структурних підрозділів ТОВ 

«ОПТІМУСАГРОТРЕЙД» Андріївського, Білозірського, Верхньотокмакського, 

Качкарівського, Магедівського, Межівського та Межівської дільниці, 

Нікопольського, Оріхівського, Павлиського, Плетеноташлицького, Розівського, 

Троянівського та Щасливського. 

          Програма курсів передбачала набуття як теоретичних знань так і 

наукових теоретично-практичних навичок. 

          Куратором  курсів був  завідувач кафедри технології зберігання і 

переробки сільськогосподарської продукції  д.т.н., професор Чурсінов Ю.О. 

          Метою навчання за програмою підвищення кваліфікації є надання 

необхідних знань щодо діяльності  та виконання ними функцій з управління, 

а також формування вмінь і навичок щодо застосування отриманих знань при 

організації безпосередньої діяльності а також формування вмінь і навичок 
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щодо застосування положень нормативно-правових актів для забезпечення 

ефективної діяльності об’єднання. 

          У процесі навчання  слухачі мали можливість ознайомитися з 

характеристикою елеватора, як інженерно-технічної споруди та його 

інженерною інфраструктурою, організацією охорони праці на елеваторах, 

вимогами охорони праці та пожежної безпеки, методами  оцінки якості, 

визначення фізико-хімічних показників, фізичними й теплофізичними 

властивостями зернової маси, правилами та організацією і виконанням 

технологічного процесу на елеваторах і ХПП, перспективами модернізації та 

удосконалення технологічних ліній, обладнання та інженерної інфраструктури 

елеватора, технологічним обладнанням, особливостями роботи транспортних 

систем, завантаження та розвантаження металевих ємностей зерна силосного 

типу, сушіння зерна та ін. 

Для підвищення ефективності навчального процесу фахівцями 

університету розроблені  мультимедійні презентації, в яких подано основну 

інформацію з курсу у вигляді схем, порівняльних таблиць, класифікацій, 

характеристик, визначень, рисунків, переліків, а також передбачено можливість 

конспектувати додаткову інформацію. 

          Це мало позитивний вплив на результати роботи даної категорії 

працівників, а саме привело до підвищення якості виконання технологічних 

операцій, покращення рівня експлуатації і обслуговування обладнання. 

        Програма курсів підвищення кваліфікації передбачала проведення 

науково-практичних та навчальних занять по блокам та модулям  і забезпечила  

повноцінну підготовку до складання кваліфікаційного іспиту. 

          За результатами отриманих знань і проведення їх підсумкового контролю 

(екзаменування) та по закінченню навчання слухачі-учасники курсів 

отримали Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного встановленого 

зразка. 

Учасники курсів отримали індивідуальні консультації з різнобічних 

питань.  
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13 березня відбулося засідання психолого-педагогічного семінару на тему 

«Правові режими захисту та доступу до інформації». Доповіла: Пастернак Л.Ф., 

завідувачка юридичним відділом університету. 

15 березня відбулося голосування щодо виборів Голови Комітету у 

справах сім’ї та молоді та складу КССМ ДДАЕУ. На підставі рішення засідання 

виборчої комісії студентів Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету,  протокол № 3, за підсумками прямого таємного голосування  

головою обрано Старущенко Ганну Геннадіївну. Також обрано новий склад 

КССМ ДДАЕУ. 
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17 березня в Дніпровському аграрно-економічному університеті відбувся 

День відкритих дверей, який відвідало близько 300 майбутніх вступників, їх 

привітно зустрічали студенти першого та другого курсів. Абітурієнти мали 

змогу самостійно обрати програму перебування – наповнити її великою 

кількістю заходів або зупинитися на одному-двох найважливіших.  

У фойє актової зали в День відкритих дверей біотехнологічний факультет 

та ветеринарної медицини презентують експозиції, знайомлять з особливостями 

навчання. Відділ міжнародних зв’язків представляє напрями закордонних 

практик і стажувань, комітет у справах сім’ї та молоді розповідає про 

студентське самоврядування, перспективи особистісного розвитку. Інші 

факультети демонструють власні переваги і здобутки в рамках насичених 

екскурсійних програм, співробітники приймальної комісії роз’яснюють умови 

вступу в 2018 році, наукова бібліотека представляє свій потужний 

інформаційний потенціал. Всі зустрічі урізноманітнено майстер-класами, 

конкурсами, презентаційними матеріалами. 

Вступників знайомили з новими спеціальностями нашого університету: 

класична економічна спеціальність «Економіка» за освітніми ступенями 

бакалавра і магістра, спеціальності інженерно-екологічного спрямування – 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» і «Технології 

захисту навколишнього середовища», альтернатива ветеринарній медицині – 

спеціальність «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».  

Подібні зустрічі, з одного боку, дають відповіді на більшість питань 

абітурієнтів, з іншого – вказують на сучасні тренди, популярність окремих 
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програм підготовки, визначають проблематику вступу і навчання. 

 

 

   

 

 

17 березня у Дніпрі відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні технології ефективного бджільництва», в якій 

активну участь прийняв наш університет.     

Захід проходив у ПК «Металург», на якому були присутніми  понад 1600 

бджолярів з Дніпропетровської,  Харківської, Донецької, Івано-Франківської, 
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Чернівецької, Львівської, Миколаївської, Запорізької, Київської, Закарпатської, 

Кіровоградської, Тернопільської, Черкаської областей, науковці, практики, 

виробники, переробники, споживачі чудодійних продуктів бджільництва, біля 

50 виробників обладнання, реманенту, вощин, ветпрепаратів. Представляли 

себе і закордонні виробники обладнання.  

У ході конференції виступили представники влади та президент спілки 

пасічників України 

Стретович В.М. Також 

учасники заходу мали 

змогу отримати 

інформацію з виступів 

20 доповідачів, серед 

яких були науковці, 

практики та виробники, 

громадські діячі. 

Особливо вразила 

відвідувачів ідея 

організаторів презентувати садженці липи, як символ відродження нашої 

держави та пасічної справи. 

Насамкінець учасники конференції отримали сертифікати. 

У ході конференції виступили ректор ДДАЕУ, професор Кобець А. С., 

проректор з наукової роботи, професор Грицан  Ю.І., декан біотехнологічного 

факультету, професор Піщан С.Г., завідувач кафедри ТВПТ, доцент Похил В.І., 

доценти Іжболдіна О.О. та Горчанок Г.В. 

 

У березні інженерно-технологічний факультет провів зустріч у місті 

Глобино з провідними фахівцями ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

«Глобинський свинокомплекс». Підприємство відоме в Україні виробництвом 

м'ясо-молочної продукції. На зустрічі укладені договори про науково-технічне 

співробітництво та проходження практики студентів на виробництві з травня 
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2018 року. Під час проходження практики студенти вивчатимуть технологічні 

лінії з переробки та технології виробництва ковбасної та молочної продукції. 

Також планується ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом 

залучення висококваліфікованого наукового потенціалу університету для 

впровадження їх наукових досягнень у виробництво. 

 

 

У березні на базі дослідної станції Компанії «Сингента» відбулась 

екскурсія та зустріч студентів бакалаврів і магістрів агрономічного факультету 

із представниками 

міжнародної компанії 

«Сингента Україна», яка є 

світовим лідером сучасного 

аграрного бізнесу як 

потужний виробник насіння та 

засобів захисту рослин. 

На зустрічі 

обговорювалася історія створення та сьогодення Компанії «Сингента», а також 

Програма стажування «Студенти Сингенти», в ході якого надається можливість 

випускникам університету і студентам останніх курсів адаптувати себе в 
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реальному бізнесі. За результатами проходження програми найкращі її 

учасники отримають пропозицію щодо працевлаштування в компанії Сингента. 

Для участі у програмі студенти агрономічного факультету пройшли 

наступні етапи відбору: письмове тестування на рівень знань в галузі агрономії 

та усну співбесіду із регіональним представником. Компанія запропонувала 

цікаві умови програми на період стажування: участь у тренінгах, безкоштовне 

харчування, щомісячна оплата праці. Наші студенти (Бейко В., Нестеренко А., 

Буряк Аліна., Бондаренко М., Ростов М., Горшковський А., Буряк Андрій., 

Жила П., Філяур Т., Краснова В., Буряк В., Шпак Б., Пустовойт О.) вибороли 

першість при участі в програмі і отримали пропозицію проходження 

стажування. 

 

 

У березні на інженерно-технологічному факультеті відбувся науково-

практичний семінар «Вертикальний обробіток ґрунту і зрошування – 

усунення перешкод на шляху до рекордних врожаїв». Організатори: 

товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Агроальянс» та інженерно-

технологічний факультет ДДАЕУ. В семінарі приймали участь: представник 
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заводу Reinke (США) – Олексій Панфілов; представник компанії Agri-

Inject (США) – Тім Лоурі; представник корпорації NelsonIrrigation 

Corporation (США) – Ленні Птачек; представник 

компанії KometIrrigation (Австрія) – Франсуа Девел; представники 

компанії Trelleborg (Україна) – Олег Буряк та Юрій Висоцький, інженери, 

агрономи, керівники господарств Дніпропетровської області, викладачі та 

студенти факультету. 

 В процесі роботи семінару велась активна дискусія з впровадження 

інноваційних технологій та техніки «Case» в аграрному виробництві. 

Така співпраця дозволяє налагодити взаємозв’язки з відомими 

виробниками техніки, вивчати передові технології вирощування 

сільськогосподарських культур та дає можливість підвищити якість підготовки 

інженерів-механіків, що служить запорукою працевлаштування за фахом. 

 

 

20 березня у науково-методичному кабінеті проведено заняття психолого-

педагогічного семінару на тему: «Мета і завдання виховної роботи в 

університеті». Лекцію провів заступник декана з навчально-виховної роботи, 

доцент кафедри філософії, соціології та історії Поплавський О.О. 

 

20 березня у ході Місячника наукової бібліотеки на агрономічному 

факультеті зі студентами 3-го курсу проведено інформаційну годину з циклу 

заходів «Науковці грунтозахисного та органічного землеробства». Спільно з 

викладачем Чорною В.І. та завідувачкою сектором бібліотеки Бущук С. С. 

озвучені бесіди про життя та наукову діяльність вченого, мислителя, гуманіста 
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Вернадського В. І., до 155-річчя від дня його народження та засновника 

прогресивних систем землеробства Івана Овсинського з показом та оглядом 

збірників їх наукових праць і різнопланових видань. В інформаційно-

бібліографічному відділі діяв відкритий перегляд видань «Світ розуму завжди 

буде світить». 

З 20 березня до 3 квітня в  ДДАЕУ проходили інтенсивні курси 

французької мови з участю пані Марі Крістін Пенелон, як волонтеркою в 

рамках співпраці університету, Федерації «Обміни Франція-Україна» (FEFU) та 

Асоціації  FLE. Bien venue, Marie Christine.  
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21 березня у рамках Місячника наукової бібліотеки на агрономічному 

факультеті зі студентами груп А-1-16 та А-2-16 спільно з викладачем 

Шевченком С. М. та працівниками бібліотеки 

Бущук С. С. і Дубровською С. Ф. проведено інформаційну годину, на якій 

розглянуто теми «В. Вернадський на Катеринославщині», «Послідовник вчення 

В. Вернадського М. Т. Масюк – академік, професор, доктор біологічних наук, 

ректор ДДАУ 90-х років». Студентів також зацікавила тема «Ґрунтозахисне 

землеробство у наукових працях випускника ДСГІ (1949 р.) агрономічного 

факультету вченого, письменника, публіциста, державного діяча Федора 

Трохимовича Моргуна та впровадження його в Україні». Присутні переглянули 

наукові праці вчених та літературно-публіцистичні і документально-історичні 

видання Ф. Т. Моргуна. 

22 березня 2018 року на базі Дніпровського державного аграрно-

економічного університету відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». На підсумковій конференції з доповідями виступили 10 

студентів з 8 закладів вищої освіти України. 

У результаті захисту наукових робіт визначилися призери Конкурсу: 

Місар Марія (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, керівник Халтурін М. Б.) та Кирчу 

Руслан (Херсонський державний аграрний університет, керівник Кутіщев П. 

С.), які вибороли III місце та отримали Дипломи третього ступеня. 

Нестеренко Олег (Дніпровський національний університет ім. Олеся 

Гончара, керівник Федоненко О. В.) та Романчук Богдан (Білоцерківський 

національний аграрний університет, керівник Трофимчук А. М.) вибороли  II 

місце, отримали Дипломи другого ступеня. 

Полякова Олена (Вінницький національний аграрний університет, 

керівник Мушит С. О.) – беззаперечний переможець, яка посіла І місце та 

отримала  Диплом першого ступеня! 
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 22-23 березня в Національному авіаційному університеті, м. Київ, 

відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-

орієнтованої дисципліни «Цивільний захист», участь в якому взяли понад 10 

університетів України різного спрямування. Олімпіада проводилась у два тури. 

У першому – шляхом тестування (50 хвилин) оцінювався рівень теоретичних 

знань студентів з питань цивільного захисту. Тест складався з 50 завдань. У 

другому турі проводилася оцінка (120 хвилин) практичних навичок та творчих 
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здібностей учасників. У проведенні цього туру та оцінюванні результатів брали 

участь викладачі кафедри цивільної та промислової безпеки. 

Одне з призових місць одержав студент факультету водогосподарської 

інженерії та екології Ким Олександр Германович, який нагороджений 

Дипломом другого ступеня. 

 

 

 

22 березня в рамках співпраці Дніпровського державного аграрно-

економічного університету з роботодавцями-аграріями України відбулася 

чергова зустріч студентів випускних курсів агрономічного факультету з 

представниками компанії «KWS». На зустрічі були присутні  Світлана 

Костюченко - менеджер з персоналу ТОВ «КВС-Україна», Тетяна Дяченко - 

торговий представник відділу кукурудзи та олійних культур ТОВ «КВС-

Україна». 

Компанія «KWS» спеціалізується на селекції і насінництві кукурудзи, 

буряку цукрового, зернових колосових культур (пшениця, жито, ячмінь, овес), 

ріпаку і соняшнику. 

 Під час зустрічі представники Компанії «KWS» відзначили плідну 

співпрацю з Дніпровським державним аграрно-економічним університетом і 

вручили призи учасникам, які надавали вірні відповіді на поставлені під час 

презентації запитання. 

Студентам запропоновано пройти виробничу практику, стажування з 

майбутнім працевлаштуванням на такі актуальні вакансії в Компанії «KWS»: 

- агроном-дослідник селекційної станції; 
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- фахівець з вирощування гібридного насіння; 

- агроном-консультант. 

Комапнія "КВС-УКРАЇНА" відкрита для молодих фахівців і активно 

підтримує програми практики для студентів аграрних ВНЗ України. 

 

23 березня у великій спортивній залі ДДАЕУ відбувся  третій  турнір на 

Кубок Ради молодих вчених Дніпропетровської області з футзалу. 

Золоті медалі турніру 

виборола збірна команда викладачів 

та вчених Дніпровського 

державного аграрно-економічного 

університету та Дніпровського 

національного університету ім. О. 

Гончара. А команди Дніпровського 

державного університету внутрішніх 

справ з рахунком (7:0) вибороли IV місце; Національного університету 

«Дніпровська політехніка» (8:3) – ІІІ місце, та зіграли внічию зі збірною 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту (3:3) – ІІ 

місце.  

Кращими гравцями турніру визнано: воротар – Артем Завірюхін 

(ДНУЗТ), захисник – Сергій Шипунов (Дніпровська політехніка), нападник – 

Микола Кравченко (ДДАЕУ), бомбардир (7 м’ячів) – Дмитро Батичко (ДДАЕУ) 

Варто відзначити високий рівень організації та підтримку Ради молодих 

вчених, допомогу студентів аграрно-економічного університету, 

професіональну  роботу суддівства. Турнір пройшов у теплій дружній 

атмосфері і чесній спортивній боротьбі. Гравці та глядачі отримали 
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задоволення і заряд позитиву, а також впевнилися в актуальності подібних 

ініціатив. 

 

 

У березні в рамках проекту «Приєднуйся до команди «Ельворті» 

одноіменний завод відвідала делегація нашого університету, метою якої було 

знайомство з сучасним інноваційним виробництвом та вирішення питання 

співпраці. Під час екскурсії гості ознайомилися з історією компанії, яка існує 

понад 140 років та її сьогоденням.  Завод «Ельворті» дуже швидко 

розвивається, випускає широку номенклатуру сільськогосподарської техніки, 

яка не поступається кращим європейським аналогам, продовжує збільшувати 

обсяги виробництва, тому підприємству необхідні молоді та талановиті 

спеціалісти технічних спеціальностей. 

Після екскурсії відбувся круглий стіл, де голова правління – генеральний 

директор ПАО «Ельворті» - Сергій Калапа і керівництво університету 

обговорили перспективи подальшої співпраці – створення на базі університету 

спеціалізованої лабораторії сільськогосподарських машин «Ельворті».  
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У березні відбувся візит делегації студентів та викладачів інженерно-

технологічного факультету університету на підприємство ТОВ «Агро КМР», з 

яким  наш університет підтримує тісні зв’язки з 2010 року. Генеральний 

директор Clément Coussens разом зі співробітниками тепло зустрів гостей та 

розповів про ефективність і особливості застосування технологій No-Till Strip-

Till у Придніпровському регіоні. Підприємство впроваджує точне 

землеробство, використовує техніку виключно на гусеничному ходу, має 7 

метеорологічних станцій та потужне інформаційне забезпечення і он-лайн 

супровід технологічних процесів. Студенти дізналися, що на площі близько 

10,5 тис. га працюють всього три зернозбиральних комбайни Case 9240, 

оснащені широкозахватними жатками MacDonFD 75, використовується один 

бункер-накопичувач Kinze-1500 та багато інших цікавинок. 

Результатом візиту стала домовленість про подальше проходження 

практики наших студентів на даному підприємстві, підвищення кваліфікації 

викладачів, розширення співпраці в навчальній та науково-практичній площині.  
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У березні в Дніпровському державному аграрно-економічному 

університеті пройшов випуск магістрів денної та заочної форми навчання за 

такими спеціальностями: «Агрономія», «Садово-паркове господарство», 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Екологія», 

«Будівництво та цивільна інженерія», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Агроінженерія», «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Облік і оподаткування». 

Загалом, диплом про вищу освіту отримали 601 магістр  (323 – денної 

форми навчання, 278 – заочної), з них 103 дипломи з відзнакою, що 

становить 17% від загальної кількості випускників: 

• 78 дипломів з відзнакою на денній формі навчання (24% від кількості 

випускників денної форми навчання) 

•  25 дипломи з відзнакою на заочній формі навчання (9% від кількості 

випускників заочної форми навчання). 
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У березні  відбулося святкування кафедрою  економіки університету  

свого  першого року  діяльності після зміни назви. Кафедра була започаткована 

разом з університетом з моменту викладання перших лекцій з дисциплін 

«Політична економія», «Історичний матеріалізм» та «Сільськогосподарська 

економія». У своїй історії становлення та розвитку кафедра зазнала чисельних 

трансформацій та змін її назви. 30 березня 2017 року вона отримала статус 

випускової кафедри. 

На сьогоднішній день кафедра – це молодий, але досвідчений колектив 

однодумців, що  шанує свої традиції, які сформувались за десятиріччя її 

існування та спрямовує свою роботу на підготовку й виховання 

високопрофесійних фахівців для підприємств аграрного виробництва. Нині на 

кафедрі працює 12 викладачів. Усі вони з науковим ступенем. Серед них 2 

доктори економічних наук та 10 кандидатів економічних наук. Наявний якісний 

кадровий склад забезпечує викладання майже 40 дисциплін фундаментальної та 

прикладної підготовки для студентів і аспірантів денної і заочної форми 

навчання усіх факультетів нашого університету. 

Усі викладачі кафедри поєднують викладацьку діяльність з науковою, яка 

має вагомі результати. З січня 2016 року на кафедрі виконується тема 

«Розробити напрями формування конкурентоспроможного агропромислового 
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виробництва», реалізація якої розрахована до грудня 2020 року. Кафедрою 

щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференціямолодих вчених і студентів: «Економічні проблеми модернізації та 

інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств». Окремі 

результати наукових досліджень кафедри впроваджено у виробничу 

діяльністьаграрних підприємств (ТОВ «Агро КМР», ТОВ «Оксамит-Агро», 

ТОВ «Вікторія»). 

Викладачі кафедри очолюють та приймають участь у роботі 

спеціалізованої вченої ради К.08.804.01 по захисту кандидатських і 

докторських наукових робіт за спеціальностями «Економіка та управління 

підприємствами» та «Економіка національного господарства». 

Було здійснено перший набір студентів за освітніми ступенями бакалавр і 

магістр. І цій молоді в майбутньому пишатися нашим навчальним закладом, в 

якому вони отримають ґрунтовні економічні знання та робити власний 

посильний внесок у побудову потужної економіки незалежної України. 

Святкування Дня народження пройшло в теплій атмосфері друзів, колег 

та студентів. Присутні ділились спогадами про життя кафедри в різні часи, 

завідувач розповів про результати та досягнення кафедри, гості вітали та 

надихали на подальші 

звершення, студенти 

ділилися своїми 

враженнями від 

навчання на кафедрі. 

Приємно, що ця 

урочиста подія 

об’єднала всіх.   
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28 березня у науковій бібліотеці в рамках Шевченківських читань «Лицар 

духовної культури України» на кураторській годині груп ГМ-1-17 та ГМ-2-17 

(куратори Ткачук Т.І., Гапіч Г.В.) проведено вечір-портрет «Загадки Кобзаревої 

творчості», де студенти переймалися темами «Сенс його життя», «Жіноче 

оточення поета», «Прославимо Україну, Тарасове слово», «Любові пам’ять 

незабутня» (образ Великого Кобзаря в образотворчому мистецтві та 

кінематографі), які в емоційно-символічному ключі озвучили працівники 

бібліотеки В. І. Андреєва та С. Ф. Дубровська. 

У Шевченка слово «доля» має сакрально-символічний зміст і значення. 

Поет невід’ємний від неї так само як вона від нього і сприймає її нарівні серця 

як частину чогось Божественного. Як говорить відомий культурний діяч 

України Євген Сверстюк: «Щоб здобутися на власну долю, потрібно багато 

духовних зусиль і великої віри». Шевченко понад часом. Своїми 

філософськими роздумами на цю тему та на долю створення його творів 

поділилася завідувачка сектором бібліотеки Тетяна В’юнова. 

Для студентів захід був цікавим, а особливо пізнавальним щодо нових 

дослідницьких розвідок літературознавців з життя поета. Прозвучали його 

геніальні поетичні твори та вірші-посвяти жінкам Оксані Коваленко, Амалії 

Клоберг, Лукерії Полусмаковій, Варварі Рєпніній, які надихали Тараса на 

творчість. 

В заключному слові заступник директора наукової бібліотеки  

Прудка Л. Є. відзначила значимість Шевченкового слова в наші дні, бо його 

поезія розвиває і збагачує людську душу, сповнює розум мудрістю і ніжністю, 

багатобарвними і щирими почуттями, прагненнями, стремліннями. 

Куратор групи ГМ-2-17 Ткачук Т. І. прочитала вірш, присвячений 

Великому Кобзареві та подякувала науковій бібліотеці за свято українського 
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слова й поезії. Присутні студенти щиро дякували працівникам бібліотеки за 

прекрасну інформацію, яка запам’ятається їм на все життя. 

 

В ході березневої Шевченкіани діяли книжкові виставки, перегляди, 

проводилися огляди видань, бліц-хвилинки та конкурси поезії «Торкаючись 

Шевченкового слова», «Його душа, його пісня не вмре, не загине», 

«Письменники Дніпропетровщини – Великому Кобзареві», «Геній правди». 

Користувачі бібліотеки із захопленням розглядали виставку декоративно-

прикладного мистецтва учасників клубу «Родовід» «Тарас Шевченко – з 

любов’ю в серці» (вишивки, малюнки, портрети поета з бісеру, вироби 

різьблення по дереву та інші мистецькі вироби). 

 

29 березня відбулося засідання науково-методичної ради. Розглянуті такі 

питання:  

- умови отримання міжнародного сертифікату та підтвердження рівня 

володіння іноземною мовою (доповідачі: Дуброва Н.П. – голова НМР 

ФОФ: Резунова О.С. доцент кафедри філології;  

- звіт про стажування UCDA-FEP-2017 р. (Воловик І.А., завідуюча 

відділом міжнародних зв’язків) та ін. 

31 березня  у Будинку мистецтв, м. Дніпро, 

відбулося Свято «живого хліба» – перший на 

Дніпропетровщині благодійний захід, присвячений 

проблематиці виробництва корисних і якісних 

хлібних виробів на основі заквасок спонтанного 

бродіння.  
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У якості учасників благодійного заходу від ДДАЕУ виступили викладачі 

кафедри технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції –

  доцент Світлана Миколенко та асистент Яна Гезь. У рамках благодійного 

заходу проходив конкурс науково-практичних проектів, у якому взяли участь 

наші магістранти – майбутні харчові технологи групи МгХТ-1-17. За успішне 

виконання наукових проектів у рамках дисципліни «Розробка і управління 

науковими проектами» під керівництвом доцента Миколенко С.Ю. студенти 

Дарина Войтанішек, Дмитро Тимчак і Тетяна Чернишук одержали перше 

місце у конкурсі із проектом «Аналіз ринку хліба оздоровчого призначення у 

м. Дніпро». Друге місце вибороли Юлія Козяр, Микола Іщенко, Катерина 

Горбачевська, Анастасія Васильковська та Анна Перкова із роботою 

«Технологічні аспекти застосування заквасок спонтанного бродіння». 

Магістрант Анастасія Васильковська, що взяла участь у конкурсі 

майстринь хлібної справи із розробленими у ході виконання магістерської 

роботи видами смачного і корисного спельтового печива за неперевершений 

смак виробів отримала Приз глядацьких симпатій і симпатій журі. 

 

 

 

 

 



 

У  березні в рамках пр

середовища факультету во

організатор заходу  студе

зустріч в обстановці взаємодо

28-30 березня  за резуль

наукових робіт з природнич

за  галуззю знань «Екологія

відбувся у Полт

національному те

університеті             

Кодратюка у номінації

захист» Дипломом першого

нагороджена студентка ІІ

кафедри екології та 

навколишнього сер

факультету  водогоспо

інженерії та  екології  Данил

зсувного схилу балки Ша

області».  
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в рамках профорієнтаційної роботи  університе

Солонян

проведе

майбутн

та бат

прийнял

предста

екології

ультету водогосподарської інженерії та е

ду студент-еколог 3 курсу В'язовий В.С. про

вці взаємодовіри  та доброзичливості.   

а результатами  Всеукраїнського  конкурсу

з природничих наук  

ь Екологія»,  який 

Полтавському 

технічному  

      ім. Ю 

номінації «Кращий 

м першого  ступеню 

удентка ІІІ курсу 

гії та охорони 

середовища 

водогосподарської  

логії Даниленко Г.І. за роботу «Оцінка екологі

балки Шамишина міста Кам'янське  Дніп

університету у ЗОШ №1 

Солонянського району 

проведена зустріч  

випускників, 

майбутніх абітурієнтів 

та батьків, у якій 

прийняли участь 

представники кафедри 

екології та охорони 

навколишнього 

нерії та екології.  Як  

провів ефективну 

о конкурсу  студентських 

інка екологічної небезпеки  

ське Дніпропетровської 
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КВІТЕНЬ 2018 РОКУ 

 

1 квітня, м. Кривий Ріг, пройшов фестиваль гумору, в якому прийняли 

участь команди з різних міст України, в тому числі і команда ДДАЕУ «Рибка». 

Фестиваль BIG HumorShow був розподілений на три частини: презентація, 

виконання завдань, змагання лідерів. 

На переможців чекали кубки та грошові винагороди. 

Команда нашого університету «Рибка» потрапила у шістку найкращих та 

гідно продемонструвала себе на високому рівні, зайнявши третє призове місце 

та отримала позитивні відгуки від професійного журі фестивалю – учасників 

проекту «Ліга сміху». 

 

 

2-6 квітня  в рамках програми з Університетом Кордови (Іспанія) в 

ДДАЕУ з робочим візитом перебував професор Jose Manuel Recio Espejo. 
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Гість прочитав лекцію на тему «Vertisols (Andalusian black soils): 

ecological and agricultural significations» для студентів і викладачів 

агрономічного факультету та факультету водогосподарської інженерії та 

екології, провів зустрічі з адміністрацією університету.  

За умовами програми Erasmus+ ДДАЕУ отримав 3 стипендії на навчання 

для магістрів та аспірантів, кожна з яких передбачає кредитну мобільність на 5 

місяців, а також – два гранти для викладачів тривалістю 1 тиждень кожен.  

 

 

3 квітня міжнародний відділ ДДАЕУ провів відкриту лекцію професора 

Університету Кордови (Іспанія) Jose Manuel Recio Espejo на тему «Vertisols 

(Andalusian black soils): ecological and agricultural significations. Андалузькі 

чорноземи: екологічні та сільськогосподарські особливості». Також пройшло 

заняття психолого-педагогічного семінару на тему: «Релігія в сучасному світі», 

яку провів Шевченко А.Ю. - доцент кафедри філософії, соціології та історії.  

 5-6 квітня завершився 

заключний етап Всеукраїнського 

конкурсу 

  студентських наукових робіт 

зі спеціальності "Економіка 

сільського господарства в АПК", 

який проходив у Подільському 

державному аграрно-технічному університеті. 
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За результатами рецензування для участі в підсумковій науково-

практичній  

конференції галузевою конкурсною комісією відібрано 19 студентських 

наукових робіт, кращих авторів яких запросили до Подільського державного 

аграрно-технічного університету для їх захисту на підсумковій науково-

практичній конференції. 

У ній взяли участь 20 студентів із 15 вищих навчальних закладів України. 

Студентка   ІІІ курсу факультету менеджменту і маркетингу ДДАЕУ Гусак 

Валерія Володимірівна  отримала Диплом ІІІ ступеня (керівник Вініченко І.І., 

доктор економічних наук, професор). 

6  квітня   студенти-екологи вийшли на весняну толоку. Напроти ганку 

головного корпусу Дніпровського аграрно-економічного університету зростає 

величне дерево. Краса і сила цього природного монументу так само формує 

архітектурний ансамбль вулиці, як і історична будівля вишу.  

У резолюції Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні 

питання співіснування: людина-рослина», яка проводилась в аграрно-

економічному університеті, рекомендовано ввести обов’язкову екологічну 

паспортизацію міських дерев, закріпивши за ними земельну ділянку, що 

дорівнює площі зрізу крони дерева (юридична фіксація права рослини на місце 

існування). Дуб опікується студентами та викладачами кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища 

факультету водогосподарської 

інженерії та екології  і  дає надію, що 

він таким же могутнім зустріне 100-річчя закладу в 2022 році. 
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10 квітня пройшло заняття психолого-педагогічного семінару на тему 

«Використання можливостей GOOGLE (безкоштовних додатків) при 

викладанні навчальних дисциплін. Вимоги до наукових публікацій в науко- 

метричних виданнях (на прикладі Index Copernicus та Scopus)». Лектори: 

доценти Мороз С.І., Харченко С.М., Нужна С.А., старший викладач Кулюх О.О. 

12 квітня на базі Тернопільського національного економічного 

університету відбувся фінальний етап ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу  студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг». 

Підсумковий етап конкурсу проходив у формі науково-практичної конференції 

з презентаціями результатів наукових досліджень. 

Студентка 4-го курсу Юлія Олійник представляла наш університет з 

науковою роботою «Розробка маркетингової збутової стратегії на 

підприємстві» за яку одержала друге місце. 
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12 квітня на базі кафедри 

сільськогосподарського машинобудування 

Центральноукраїнського національно-технічного 

університету проходив ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальностей «Процеси, 

машини та обладнання агропромислових підприємств» 

і «Машини та обладнання сільськогосподарського 

виробництва», а також Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського 

виробництва». 

В олімпіаді приймало участь більше 110 студентів, що представляли 20 

закладів вищої освіти України, в тому числі і студенти третього курсу 

інженерно-технологічного факультету ДДАЕУ: Іван Руда, Денис Еркан та 

Олексій Владімеров. 

Привітали учасників олімпіади проректор ЦНТУ з наукової роботи, 

професор О.М. Левченко і завідувач кафедри сільськогосподарського 

машинобудування професор М.О. Свірень. 

У конкурсі наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 

І-ше місце зайняв  студент групи М-1-15  Іван Руда, який виступив з доповіддю 
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«Обґрунтування параметрів і конструкції комбінованого агрегату для обробітку 

ґрунту в умовах органічного землеробства».  

 На Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Процеси, 

машини та обладнання агропромислових підприємств»    ІІІ-тє місце зайняв 

студент групи М-1-15- Еркан Денис (керівник: доцент кафедри с.-г машин Б.А. 

Волик).  

          17 квітня пройшло заняття психолого-педагогічного семінару на тему 

«Формування професійної мобільності у студентів-аграріїв». Лектор: Піддубна 

О.І., викладач кафедри філології. 

18 квітня на філії № 1 наукової бібліотеки з студентами агрономічного, 

біотехнологічного факультетів проведено вечір-портрет науковців університету 

до ювілейних дат 2018 року: Дирди В. І. (80 років), Тімана М. П. (95 років), 

Шуваєва В. Т. (95 років), Ковалевської Н. І. (95 років), Заярка О. І. (65 років), 

Ткаліча І. Д. (80 років), Харитонова М. М. (65 років) з циклу заходів «Вони 

увійшли в історію 

аграрної науки» та 

краєзнавчих читань 

«Стежками історії 

університету». Озвучено бесіди, повідомлення про життєвий шлях та огляди їх 

наукових праць за назвою «Науковий доробок вчених-ювілярів ДДАЕУ».  У 

ході заходу діяла виставка книг, документів, матеріалів та різнобічних видань. 

Протягом 18-20 квітня відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», 

яка проходила на базі факультету агротехнологій Миколаївського 

національного аграрного університету. Прийняли участь 97 здобувачів із 22 

закладів вищої освіти України.  

Переможців визначали за сумою балів, які вони набрали в результаті 

трьох етапів конкурсу: теорії, виконання тестових завдань та практичної 

роботи. Диплом ІІІ ступеня отримав Романенко Едуард Романович, студент ІІ 

курсу факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ (керівник: Галузіна Людмила 
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Ігорівна, доцент кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, 

кандидат сільськогосподарських наук). 

 

 

 

19 квітня  відбулося засідання  науково-технічної ради ДДАЕУ, на якому 

розглянуті такі питання: 

1. Діяльність  науково-виробничої лабораторії  якості зерна та зернової 

продукції у 2017 р. та перспективи ії розвитку (доповідь Чурсінова Ю.О.) 

2. Готовність  навчально-наукового центру  до польового 

сезону (доповідачі: Заверталюк О. В., Іжболдін О. О., Горчанок Г. В.).  

У розділі «Різне» винесено на розгляд і затвердження питання щодо: 

- «Положення про відділ аспірантури і докторантури ДДАЕУ», яке було 

схвалено; 

- монографії «Морфогенез тканинних компонентів та імунних структур 

шлунка поросят» (англійською мовою), автори: Гаврилін П. М. і  

Гавриліна О. Г.; 

- монографії «Морфогенез органів гемопоезу та імунного захисту свині 

свійської», автори: Гаврилін П. М., Гавриліна О. Г., Мирний О. М.; 

- колективної монографії на тему 

«Аctual aspects of organic agriculture development in Ukraine», «Актуальні 

аспекти розвитку органічного сільського господарства в Україні»,  

автор:  Назаренко М. М. 
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Представлені монографії затверджені вченою радою університету до 

друку. 

 

 

19 квітня відбулось засідання круглого столу  на тему: «Розвиток 

підприємства у сфері бджільництва Придніпров’я». Проведення даного заходу 

стало можливе  завдяки спільним зусиллям Дніпропетровської обласної ради, 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету, а також 

громадській організації «Обласне об’єднання «Дніпровський пасічник». 

В стінах конферензали обласної ради за круглим столом були присутніми  

понад 65 учасників: депутати обласної ради, науково-педагогічні співробітники 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету і Дніпровського 

університету внутрішніх справ України, голови районних громадських 

об’єднань пасічників області, фахівці  з Дніпростандартметрології, фахівці 

управління безпеки харчових продуктів, представники фітосанітарної служби 

та лісовики, представники департаменту дорожньої поліції. 

Порядок денний засідання включав наступні питання галузі, що 

потребують пошуку шляхів їх вирішення: 

-  Шляхи співпраці громадських спілок з органами місцевого 

самоврядування, доповідь: Староконя С.І. – голови ГО «ОО «Дніпровський 

пасічник»; 

- «Кооперація у бджільництві – переваги та виклики», доповідь: Воловик 

І. А., кандидата економічних наук, доцента Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. 
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- Особливості правового регулювання у галузі бджільництва в Україні», 

доповідь: Шаблистого В. В., доктора юридичних наук, професора кафедри 

кримінального права та кримінології, Дніпровський університет внутрішніх 

справ України; 

- «Особливості управління стійким розвитком підприємств галузі 

бджільництва»,  доповідь: Кравченко М.В., кандидата економічних наук, 

доцента, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 

 Катан Л. І., доктора економічних наук, професора, Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет; 

- Бджільництво в освітянському просторі України», доповідь: Піщана С. 

Г., доктора сільськогосподарських наук,  професора, декана біотехнологічного 

факультету, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; 

- «Бджільництво в програмі збалансованого розвитку суспільства», 

доповідь: Похила В.І., кандидата сільськогосподарських наук, доцента, 

завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва, 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет; 

- «Епізоотичні вимоги щодо благополуччя пасік в господарствах різної 

підпорядкованості», доповідь: Зубкова В. М. – Управління безпеки харчових 

продуктів; 

- «Екологічний стан області», доповідь: Шматкова Г. Г., доктора 

біологічних наук, професора, Придніпровська академія будівництва і 

архітектури, екологічний аудитор; 

-  «Перспективи розвитку лісового господарства області», доповіді: 

Величка В.М., начальника управління лісового і мисливського господарства 

Дніпропетровської області та Думінського Г. П., директора ДП 

«Дніпропетровський лісгосп»; 

- «Актуальні питання щодо застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках згідно вимог Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», доповіді: Лех Н. М., 
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заступника генерального директора з питань підтвердження відповідності, 

Власюка Ю.Ф., заступника начальника відділу підтвердження 

відповідності Дніпростандартметрологія. 

Почесним гостем та головуючим на засіданні був голова постійної комісії 

з питань підприємництва, переробної промисловості, торгівельного та 

побутового обслуговування Дніпропетровської обласної ради Галаган 

Олександр Васильович. 

З привітальним словом від імені ректора Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету виступила начальник науково-дослідної 

частини Ситник Світлана Анатоліївна. 

Впродовж роботи круглого столу велась активна дискусія і обговорення 

проблем, пов’язаних з виробництвом і сертифікацією продукції бджільництва, 

юридичного та ветеринарного супроводу, перспектив подальшого розвитку 

підприємництва в галузі бджільництва. 

По завершенню було прийнято рішення щодо звернення до установ 

законодавчої та виконавчої влади з конкретними пропозиціями фактичної 

легалізації галузі бджільництва і державної координації її розвитку та успішної 

діяльності бджолярів Придніпров’я. 
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19 квітня у актовій залі відбувся звітний концерт колективів художньої 

самодіяльності ДДАЕУ «Студентська весна – 2018». 

До початку концерту глядачі та журі ознайомились з виставкою 

декоративно-прикладного мистецтва, де представлені роботи студентів та 

співробітників у таких напрямках як живопис, вишивка, плетіння бісером та 

соломою, петриківський розпис (відповідальні: директор наукової бібліотеки А. 

Г. Братчик та доцент кафедри філософії, соціології та історії О. О. Поплавський). 

У концерті приймали участь наступні колективи: вокальний ансамбль 

«Жайвір» (керівник Г. Линник), ансамбль народної та сучасної музики (керівник 

В. Клименко), хореографічний ансамбль «Дніпровські хвилі» (керівник 

С. Горячковський), духовий оркестр (керівник В. Кійко), студія театрального 

мистецтва (керівник Я. Костенко), збірна команда КВК «Рибка» (керівник Д. 

Олійник). 

У цей день чимало талановитих студентів виступало на сцені університету, 

в тому числі і першокурсники Інституту економіки,  лауреати 

міжфакультетського конкурсу «Дебют першокурсника». 

Чарівним вокалом  прикрасили концертну програму студент Інституту 

економіки Денис Чоловський, студент факультету водогосподарської інженерії 

та екології Олександр Десятников та солістка вокального ансамблю «Жайвір» 

Анастасія Александрова. 

Велике захоплення у глядачів викликав східний танець у виконанні 

студентки біотехнологічного факультету Софії Патрижної у супроводі квартету 

саксофоністів та дуету баяністів. 

Концертну програму вели  учасники студії театрального мистецтва Дар’я 

Войтанішек та Денис Чоловський, Олександра Бірюліна та Олег Биков, Катерина 

Курченко та Євген Марухніч. 

Прикладом тісних зв’язків наших випускників з рідною Альма-матер є 

творчі стосунки з Євгеном Шевченко, який нині працює оператором на одному 

з телеканалів,  м. Київ. З його допомогою на протязі багатьох років для звітного 
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концерту створюється відео-супровід, який гармонійно поєднується з 

самодіяльними номерами і високо оцінюється членами журі. 

 

 

 

 

 

19 квітня у науковій бібліотеці в ході Місячника бібліотеки на 

агрономічному факультеті на кураторській годині групи А-4-17, куратор 

Кірсанова Г. В., з циклу заходів «Науковці ґрунтозахисного та органічного 

землеробства» завідувачкою сектором бібліотеки Бущук С. С. проведено 

лекцію «Життя та  

наукова діяльність вченого, мислителя, гуманіста В. І. Вернадського»,  



122 

 

до 155-річчя від дня народження та огляд його наукових праць. Студенти 

ознайомилися з матеріалами видань однойменної виставки та одержали 

вичерпні відповіді на їх запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

З 19 по 30 квітня у науковій бібліотеці діяла виставка декоративно-

прикладного мистецтва учасників клубу «Родовід»  

«З любов’ю до України та університету», керівник Братчик А. Г., директор 

наукової бібліотеки. Експонати виставки популяризувалися під час проведення 

інформаційно-масових, культурно-просвітницьких заходів та екскурсій для 

делегацій з інших вищих аграрних закладів України та Зарубіжжя. Присутні 

одержували естетичне задоволення та були сповнені гордістю за талановиту 

студентську молодь і співробітників нашого університету. 
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20 квітня на базі аграрно-економічного університету відбувся круглий 

стіл «Тримісячник з охорони водних біоресурсів – 2018», на якому було 

вирішено: 

1.  Для ефективної природоохоронної роботи на водоймах 

Дніпропетровської області впродовж квітня-червня 2018 р. («Тримісячник з 

охорони водних біоресурсів») звернутися до Дніпропетровської обласної та 

Дніпровської міської рад з пропозиціями: 

–    окремим їх рішенням заборонити продаж сіток і сіткових матеріалів на 

ринках, магазинах міст і населених пунктів Дніпропетровської області; 

–  розглянути можливість обмеження  заборони промислового рибальства в 

межах міст та населених пунктів Дніпропетровської області; 

– розглянути можливість надання Самарській затоці Дніпровського 

водосховища статусу «Регіональний ландшафтний парк «Самарські плавні» для 

зменшення промислового пресингу на акваторію і покращення стану 

найбільших в області природних нерестовищ. 

2.  Звернутися до депутатів Верховної Ради України від Дніпропетровської 

області з пропозиціями: 

– розглянути можливість зменшення розміру істотної шкоди для 

притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 249 КК України осіб, які 

своїми діями завдали істотної шкоди певній водоймі, в т. ч. зменшити розмір 

істотної шкоди для Каховського водосховища (з 5700 грн до 3000 грн); 

–  урегулювати на законодавчому рівні питання більш жорсткого 

покарання за застосування особами приладів, які призначені для ураження 

біоресурсів електричним струмом. Відомості про правопорушення необхідно 

вносити до ЄРДР за ч. 2 ст. 249 КК України. 

3. Працівникам Управління державного агентства рибних ресурсів у 

Дніпропетровській області (в тому числі Рибоохоронному патрулю), 

правоохоронним органам, Водному патрулю активно взаємодіяти та залучати 

екологічну громадськість (громадських інспекторів) для спільного 
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патрулювання водойм, спиратися на допомогу Дніпропетровської Федерації 

риболовного спорту, спортивних клубів, громадських організацій і асоціацій. 

4. Працівникам Управління державного агентства рибних ресурсів у 

Дніпропетровській області (в тому числі Рибоохоронному патрулю), 

правоохоронним органам, Водному патрулю постійно інформувати засоби 

масової інформації, інтернет-медіа про перебіг тримісячнику з охорони водних 

біоресурсів, планувати виступи по телебаченню і радіо, особливо висвітлювати 

конкретні результати судочинства по відношенню до правопорушників. 

5. Усім громадським формуванням, задіяним у роботі круглого столу, 

здійснювати постійний моніторинг виконання цього Рішення та сприяти 

висвітленню перебігу тримісячнику з охорони водних біоресурсів у друкованих 

та електронних ЗМІ. 

 

20-21 квітня, м. Дніпро, пройшов третій Всеукраїнський пісенний 

фестиваль-конкурс «Музичне сузірʼя України», присвячений 100-річчю 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, у якому 

приймали участь студенти нашого університету. 

За підсумками конкурсу Шульга Анна (БТ-2-17) та Чоловський Денис 

(ФБС-1-17) здобули Дипломи лауреатів ІІІ премії.  
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     21 квітня в в Дніпровському аграрно-економічному університеті 

відбувся День відкритих дверей, в ході якого викладачі  та студенти 

зустрілися з  абітурієнтами та їх батьками. Майбутні студенти дізналися про 

переваги й можливості тієї чи іншої кафедри та спеціальності, одержали 

відповіді на всі запитання, які їх цікавили. Навчально-науковими інститутами 

університету влаштовано пізнавальні презентаційні майданчики з 

використанням різних наукових експериментів.  Проведено:  

- консультування абітурієнтів з питань умов вступної компанії 2018 року, 

І та ІІ туру всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти з української мови та літератури, 

математики, біології, хімії, географії, історії, іноземних мов, за результатами 

яких надається можливість отримати від 1 до 20 додаткових балів до 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання з одного конкурсного 

предмету; 

- пробні фахові вступні випробування абітурієнтів за спеціальностями у 

формі тестування на основі диплому молодшого спеціаліста;  

- ознайомчі екскурсії на факультетах, кафедрах, наковій бібліотеці;  

- інтерактивні ігри з спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент»;  

- брей-ринг для молодших спеціалістів з обліку і оподаткування;  

-майстер-класи з реєстрації електронних кабінетів вступників, 

завантаженню документів та формуванню заяв на вступ. 
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         23 квітня в рамках проекту «Приєднуйся до команди Ельворті» відбулася 

зустріч голови правління,  генерального директора ПАО «Ельворті» Сергія 

Калапи  та ректора ДДАЕУ Анатолія Кобця, які вклали  угоду про науково-

технічну співпрацю, в рамках якої на базі інженерно-технологічного 

факультету планується відкриття спеціалізованої навчальної лабораторії 

сільськогосподарських машин з  оснащенням  динамічними стендами 

просапних сівалок VEGAPROFI і VESTAPROFI,  прокрутки зернової сівалки з 

варіатором ASTRA, робочих секцій сівалок, основних вузлів 

сільськогосподарських машин. Мета проекту:  наглядна демонстрація нової 

сільськогосподарської техніки, а також популяризація професії «інженер» для 

студентів. За умовами угоди студенти університету інженерно-технологічного 

факультету матимуть можливість проходити виробничу та переддипломну 

практику на підприємстві, готувати дипломні роботи з використанням 

технологічного обладнання, а також матимуть можливість подальшого 

працевлаштування. 
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24 квітня відбулося чергове заняття психолого-педагогічного семінару, 

яке провів Берестень Ю.В., доцент кафедри філософії, соціології та історії. 

25 квітня у науковій бібліотеці на кураторській годині першокурсників 

факультету водогосподарської інженерії та екології проведено вечір портретів 

поетів розстріляного українського відродження за назвою «Вони повертаються 

до нас». Це: поети 1920–1930-х років Микола Хвильовий, наш земляк  

Валер’ян Підмогильний та поет 60-х – 80-х років Василь Стус, якому  

6 січня 2018 року виповнилося 80 років від дня народження.  

Біографії поетів, їх творчу та суспільну діяльність з філософським 

підтекстом озвучили працівники бібліотеки Т. І. В’юнова, С. Ф. Дубровська та 

Л. Є. Прудка. Студенти доторкнулись до нових, цікавих фактів з життя та 

суспільної діяльності в свій час заборонених українських поетів і ознайомилися 

з їх поетичними та прозовими творами. 
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25-26 квітня на базі кафедри інформаційних систем і технологій 

Навчально-наукового інституту економіки відбулася VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Інформаційні технології в агробізнесі та аграрній 

освіті». У роботі конференції взяли участь 18 вчених та 46 студентів з ДДАЕУ 

та 19 вищих закладів освіти України і зарубіжжя. 

Почесними грамотами відзначено найкращі доповіді студентів 

Семенченко Владислави, Мусіяченко Анни та Григоренко Артема, група ТЗНС-

1-17, факультету водогосподарської інженерії та екології. 

 

25 квітня проведено засідання науково-методичної ради університету, де 

заслухано такі питання: 

1. Про забезпеченість навчально-методичною літературою студентів 

спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», доповідь 

завідувачки кафедрою паразитології та ветиринарно-санітарної 

експертизи Зажарської Н.М. 

2. Організація та методичне забезпечення практичної підготовки студентів 

факультету менеджменту і маркетингу, доповідь заступника декана з 
практичної підготовки факультету менеджменту і маркетингу  

Пальчика І.М. 

3. Затвердження методичних вказівок щодо оформлення документального 

супроводу роботи екзаменаційної комісії. 

4. Рекомендації навчального посібника «Розрахунок і проектування 

дренажу на на зрошуваних землях» авторів Доценка В.І., Коваленка В.В., 

Рудакова Л.М., Ткачука А.В. до видання, доповідь Орлінської О.В. – 

голови НМР ФВГІ та екології. 

 5. Рекомендація навчального посібника «Методологічні основи та методи 

наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі»  

авторів Антоненка П.П., Доровських А.В., Високоса М.П., Милостивого 

Р.В., Калініченка О.О., Василенко Т.О. до видання та клопотання перед 
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вченою радою університету про надання грифу Міністерства освіти і 

науки України, доповідь Гавриліна П.М., голови НМР ФВМ. 

25-27 квітня в Шанліурфі (Туреччина) відкрився «UGAP2018 – Перший 

міжнародний  конгрес з сільського господарства та тваринництва», в якому 

прийняли участь викладачі ДДАЕУ. Ініціатором проведення виступив 

факультет сільського господарства університету Харран,  який нараховує біля 

17 тисяч студентів, має 600 га сільськогосподарських угідь та власний завод для 

переробки оливкової олії. 

Основними актуальними питаннями, висвітленими науковцями 

університету, стали: ефективне використання сільськогосподарських земель, 

новітні дослідження в області рослинного та тваринного світу,  захист рослин, 

узагальнення проблем та перспектив розвитку тваринництва та харчової галузі, 

досвід виробництва і переробки продукції тваринництва на основі сучасних 

наукових досліджень, пошук шляхів та розробка науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо підвищення виробничих та переробних підприємств. 
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26 квітня в ході Місячника наукової бібліотеки на агрономічному 

факультеті з групою А-4-17, куратор Кірсанова Г. В., продовжено заходи циклу 

«Науковці органічного ґрунтозахисного землеробства». Наразі проведено усний 

журнал «Апостоли чорнозему». Працівники наукової бібліотеки Прудка Л. Є., 

Бущук С. С. та Дубровська С. Ф. зацікавлено розповіли про органічне 

землеробство, його технології, розвиток у різних країнах світу та в Україні, 

засновника вітчизняного безплужного землеробства  Івана Овсинського (1856–

1909 рр.), який теоретично і практично створив нову систему органічного 

землеробства. Послідовниками впровадження наукових розробок Івана 

Овсинського, Т. С. Мальцева і А. І. Бараєва стали відомий державний діяч, 

вчений аграрій, письменник, публіцист, Герой Соціалістичної Праці, Герой 

України, випускник 1949 р. агрономічного факультету нашого вузу Федір 

Трохимович Моргун (1924–2008 рр.), який разом із Семеном Свидировичем 

Антонцем, уродженцем Полтавщини (1935 р. – ), видатним українським 

агроекологом, першим Почесним членом НААН України, Героєм 

Соціалістичної Праці, Героєм України впроваджували на рідній Полтавщині 

нову систему обробітку ґрунту. Вони вписали в історію аграрної галузі нові 

досягнення, перевірені практикою технології, котра сьогодні відома не лише в 

Україні, Європі, а й в усьому цивілізованому світі і є підґрунтям глобальної 

продовольчої місії України. 
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Зацікавили студенів прекрасні книги Ф. Т. Моргуна «Поле без плуга», 

«Розкажи поле», «Крестьянин – мировая душа», «Почвозащитное бесплужное 

земледелие» та інші. Також вразила і книга Черкаса В. М. «Автограф на землі», 

яка вийшла у світ 2013 року в серії «Золоті імена Полтавщини» – це 

багатогранна фото-розповідь про життя і творчість, любов до Землі і до людей 

С. С. Антонця. Було  представлено біобібліографічний покажчик його наукових 

праць за 1956–2015 роки, виданий у серії «Почесні академіки НААН України».  

Присутні ознайомилися з іншими виданнями за тематикою даного заходу з 

відкритого перегляду «З думою про Землю», який оформлено в читальній залі 

навчальної та наукової літератури і щиро вдячні працівникам наукової 

бібліотеки за такий прекрасний просвітницький захід, який розширив і 

поповнив знання майбутніх господарів Землі. 

 

 

 

 

 

 

 

26-27 квітня відбулася спільна Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті», яка розпочалася на базі 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 

продовжилася на базі ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури. Конференція присвячена роковинам з дня Чорнобильської 

катастрофи та Дню охорони праці. 

У роботі науково-практичної конференції прийняли участь більше 100 

учасників, серед яких молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих 

навчальних закладів та установ, а саме: Дніпровського державного аграрно-

економічного університету, Київського національного університету 

будівництва і архітектури, Львівського інституту економіки і туризму, 
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Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Харківського 

національного університету ім. Каразіна, Таврійського державного 

агротехнологічного університету, Державного університету телекомунікацій, 

Національного університету цивільного захисту України. 

Мета конференції: узагальнення досвіду наукових досліджень у сфері 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

цивільного захисту, екології довкілля, 

пожежної безпеки, радіаційної безпеки, 

ергономіки, виробничої санітарії та 

гігієни праці, архітектури, будівництва 

та цивільної інженерії, 

машинобудування, матеріалознавства, 

агроінженерії, харчових технологій, 

агрономії та ветеринарної медицини. 

Всеукраїнська науково-практична конференція проходила на високому 

організаційному та науковому рівні. Обрана тема послугувала плідним 

підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. 

На завершення  учасники конференції прийняли резолюцію для 

впровадження в практику роботи. 

26-27 квітня на базі Одеського державного аграрно-економічного 

університету відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузі знань 21 - Ветеринарна медицина. 

До участі в конкурсі допущено 23 роботи студентів факультету 

ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного 

університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 

Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 

Ґжицького, Національного університету біоресурсів та природокористування 

України, Одеського державного аграрного університету, Полтавської державної 

аграрної академії, Сумського національного аграрного університету. 
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Переможцем конкурсу став студент факультету ветеринарної медицини 

ДДАЕУ Чижма Олександр (науковий керівник: Скляров П.М., професор 

кафедри хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин). 

 

Протягом квітня на інженерно-технологічному факультеті 

продовжуються  курси підвищення кваліфікації техніків-технологів елеваторів 

ТОВ «Оптімус агротрейд», програма яких передбачає проведення науково-

практичних та навчальних занять і забезпечує повноцінну підготовку до 

складання кваліфікаційного іспиту. 

Заняття відбувлися в лабораторії оцінки якості зерна кафедри технології 

зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, яка є випускною в 

галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові 

технології». Під керівництвом доцента кафедри к.т.н. Калини В.С. студенти 

визначали якісні характеристики олійних культур. 
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          20 квітня відбувся 2 Міжнародний форум "Ягідництво та кооперація", 

який проводився в рамках Міжнародного форуму «AGROPORTWEST – 2018», 

м. Львів. Спільно з Сільськогосподарською консультаційною службою та 

Дніпропетровським Центром розвитку місцевого самоврядування були 

організовані тематичні візити до кооперативів та навчання з основ створення 

кооперативів. Спікером на цих заходах була старший викладач  кафедри 

маркетингу Олена Величко, яка виступила з доповіддю «Внутрішній маркетинг 

як особливість кооперативної ідентичності» та представила результати 

дослідження рівня задоволеності членів кооперативів послугами в 

кооперативах Дніпропетровської та Херсонської областей. Учасники форуму 

дізналися про підходи до організації внутрішнього маркетингу в кооперативах 

та провели дискусію про ефективні методи просування послуг та продукції 

кооперативів. 

 Інтерес до кооперативної моделі організації в Україні стрімко зростає. 

Розробляються та вводяться в дію програми підтримки розвитку кооперативів 

на державному та місцевому рівнях. Дві групи представників місцевого 

самоврядування Луганської та Одеської областей переймали досвід кооперації в 

Дніпропетровській області, прослухали лекцію Олени Величко про принципи 

кооперації та кроки створення кооперативу та провели дискусію з даної 

тематики. 
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У квітні для навчання студентів компанія «Агротек» за сприяння «John 

Deere Україна» передала  ДДАЕУ  високотехнологічне обладнання для 

використання в системі точного землеробства: дисплеї GS 2630 and GS 1800, 

телематичну систему моніторингу техніки JD LINK Ultimate та інше.  Тепер у 

поєднанні з встановленою програмою 

Agrar-Office здійснюється якісна 

підготовка молодих фахівців. Щира 

подяка від університету і кафедри 

ЕМТП керівництву ТОВ «Агротек» та 

керівнику відділу інтелектуальних 

рішень Сергію Титаренку за сприяння в реалізації даного проекту.   

 

У квітні розпочалися весняно-польові роботи на дослідному полі 

кафедри агрохімії. За участю студентів агрономічного факультету проводилися 

всі технологічні заходи, розпочинаючи від передпосівної інкрустації насіння  до 

збирання врожаю.  Вони самостійно розраховували норму висіву,  проводили 
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налаштування сівалки СН-16 та  приймали участь в сівбі ячменю ярового. В 

процесі виконання посівних робіт визначали  глибину загортання насіння в 

ґрунт, контролювали норми їх висіву, проводили передпосівну підготовку 

ґрунту до посіву ранніх ярих зернових культур, виконували прикореневе 

підживлення рослин озимого ячменю аміачною селітрою, ознайомлювалися з 

особливостями мінерального живлення озимих зернових культур в весняний 

період вегетації. Спотерігали за ростом та розвитком рослин, розпочинаючи   з 

прояву  ознак дефіциту поживних речовин озимої пшениці, озимого  ячменю та 

ріпаку, які часто зустрічаються на листках рослин ранньою весною, а також 

особливостями формування  високого врожаю сільськогосподарських 

культур  в умовах посухи. 

  Для знання потреб рослин в поживних речовинах студенти  на різних 

ділянках відбирали зразки рослин та ґрунту, щоб потім в лабораторних умовах 

провести їх всебічний агрохімічний аналіз та в послідуючому внести  відповідні 

корективи в системі удобрення. Отримані аналітичні дані 

використовуватимуться під час захисту курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Агрохімія» та магістерської дипломної роботи.   
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У квітні  студенти-екологи  прийняли участь у проведенні  

Всеукраїнської акції «Прибери планету» із залученням мешканців міста та 

учнівської молоді. До Дня довкілля у заказнику «Лівобережний» проведені 

суботники та заходи з прибирання  сміття. Організовано акції проти вирубки  

дерев у парках і скверах міста. 

У квітні  співробітники  

кафедри  екології та охорони 

навколишнього середовища  

факультету  водогосподарської  

інженерії та екології  (завідувачка, 

професор Чорна В.І. ) прийняли 

участь у роботі  журі міжнародного 

конкурсу  «Quarry Life award».  У 

числі керівників проектів – доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Манюк В.В.  

 



 

У квітні студенти кафедр

ДДАЕУ відвідали семінар

діяльності, який проходив

Дніпропетровської ОДА. 

особливостями роботи відд

стажування та роботу після за

 

У травні за  результата

на кафедрі екології та охо

переможців.  З дисципліни

Даша, ІІ – Мирошниченко Н

Микола та Мирошниченко О

групи МгЕМ-1-17:  І міс

Олексій, ІІ – Мовчан Гри

Моренець Вадим.  

За напрямом підготов

«Екологія, охорона на

середовища та 

природокористування»  
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енти кафедри екології та охорони навколишньо

ли семінар, присвячений організації при

проходив в Департаменті екології та приро

ої ОДА. Майбутні екологи з цікавістю оз

оботи відділів департаменту та отримали з

боту після закінчення навчання. 

ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ 

а результатами І етапу Всеукраїнської студентс

огії та охорони навколишнього середовища

исципліни «Загальна екологія» вибороли: І міс

ченко Наталія, III – студенти групи ЕМ

шниченко Ольга; з дисципліни  «Агроеколог

І місце – Собка 

овчан Григорій, ІІІ –  

ом підготовки 6.040106 

орона навколишнього 

та збалансоване 

ання  в олімпіаді 

авколишнього середовища 

нізації природоохоронної 

ії та природних ресурсів 

ікавістю ознайомилися з 

отримали запрошення на 

кої студентської олімпіади 

середовища нагороджено 

І місце – Шипілова 

групи ЕМ-1-15 Маринець 

Агроекологія» – студенти 



 

приймали участь студенти

Переможцями стали: Кукол

місце,  Морозова Аліна –

Ігор – ІІІ місце.   

2 травня в Науково 

підприємцями в галузі аквак

співпраці з підписанням дого

щодо працевлаштування студ

У результаті співбесіди

здобути освітній ступінь Ба

можливість щодо співпраці

факультету, оскільки це пер

напрямку. 

4 травня у науковій б

суспільно-гуманітарної літер

Іллівна), в якому спільно

проводяться інформаційно
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студенти групи ЕМ-1-14. 

али Кукол Христина – І 

– ІІ місце,  Краска 

 експериментальному студентському

біоресурси та 

Придніпров’я» відбулася зус

біотехнологічного факульт

підготовки «Водні біо

аквакультура» (керівник, доц

О.В., координатор, асистент

галузі аквакультура, в ході якої обговорені осн

санням договору та надані пропозиції зі сторо

ування студентів. 

ті співбесіди декілька студентів, які у наступно

ступінь «Бакалавр» (спеціальність: 207 «Водні

аквакультура»), рекомендовані для

виробничої комплексно-технологічн

одному з провідних підприємств по

кларієвого сому, а магістри піс

диплому фахівця – для роботи на

вирощування осетрових, сому та т

о співпраці та перспективи працевлаштуванн

льки це перший досвід та перший випуск ма

науковій бібліотеці проведено презентацію

тарної літератури (бібліотекар 1-ї категорії

му спільно з кафедрою філософії, соціоло

ормаційно-масові, культурно-просвітницькі за

ентському центрі «Водні 

та аквакультура 

ідбулася зустріч студентів 

о факультету напряму 

Водні біоресурси та 

ерівник, доцент Гончарова 

р асистент Стась М.М.)  з 

говорені основні напрямки 

иції зі сторони виробників 

і у наступному році мають 

Водні біоресурси та 

ндовані для проходження 

технологічної практики на 

приємств по вирощуванню 

магістри після отримання 

роботи на підприємстві з 

сому та тиляпії. Надана 

вання випускників 

випуск магістрів з цього 

резентацію читальної зали 

ї категорії Жигір Олена 

фії соціології та історії 

і заходи, заняття, 
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семінари, консультації суспільно-гуманітарного напрямку, екскурсії для 

абітурієнтів, першокурсників та різних делегацій і гостей університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 та 11 травня у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті на кафедрі «Машиновикористання в землеробстві» механіко-

технологічного факультету пройшов ІІ етап Всеукараїнської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Експлуатація машин і обладнання». 

Диплом ІІ ступеня отримав Яіцький Дмитро Олегович, студент ІV курсу 

інженерно-технологічного факультету (керівник Кухаренко П.М., доцент 

кафедри експлуатації машино-тракторного парку). 

 

 

15 травня на базі ДДАЕУ відбувся 

науково-практичний семінар «Науково-

інноваційне забезпечення вирішення 
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ветеринарних проблем в тваринництві Дніпропетровської області». 

 Організаторами семінару виступили: кафедра епізоотології та 

інфекційних хвороб тварин, (завідувач д.вет.н., професор Ткаченко О.А.) за 

участю заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби 

в Дніпропетровській області; директора державної Дніпровської регіональної 

лабораторії Держпродспоживслужби; начальників управлінь та лікарень 

Держпродспоживслужби районів та міст Дніпропетровської області, директорів 

лабораторій районів та міст Дніпропетровської області, керівників та головних 

фахівців господарств 

Дніпропетровської області. 

За результатами роботи семінару 

прийнято рішення про внесення змін до 

Інструкції з профілактики та боротьби з 

туберкульозом тварин та Інструкції з 

профілактики та боротьби з нодулярним дерматитом великої рогатої худоби 

 

15 травня в актовій залі ДДАЕУ 

в рамках проекту "КаВуН" у твоєму Виші" 

відбулася гра команд КВН нашого 

університету, в якій приймали участь 

наступні команди: "Первак" та "Глиняний 

голем 78 рівня ". 

         Гра складалась з трьох конкурсів: 

візитка, біатлон та розминка. 

         Перемогу та грошовий приз у розмірі 5000 грн здобула команда 

"Глиняний голем 78 рівня ".         

 

16 травня у науковій бібліотеці, продовжуючи цикл заходів «Духовна 

спадщина – звичаї та обряди українського народу», відбулася тематична 

кураторська година першокурсників  інженерно-технологічного факультету 
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(куратори Поплавський О. О., Кузьмінова Л. В., Цоцко В. І., Калина В. С.). 

Вона присвячувалася Дню вишиванок, який щорічно відзначається в Україні 17 

травня, як символ духовної культури українського народу. Окрасою заходу 

стали  

його ведучі, учасники, студенти, одягнені в яскравий традиційний український 

одяг та у різнобарвні вишиванки, які уособлюють красу нашої  

чарівної української природи, її велич і неповторність. 

Про історичні аспекти розвитку й удосконалення українського костюму, 

в тому числі вишиванок, у різних регіонах України з показом експонатів Музею 

українського костюма та української писанки розповіла бібліотекар філії № 1 

Валентина Іванівна Андреєва. Озвучила специфіку вишивки, насиченість 

кольорів, самобутність, які склали уяву присутніх про український 

національний костюм від сивої давнини і протягом існування людства. 

«Костюм е частка народної душі, а мова її відтворення», «Мов джерельна 

вода, рідна мова моя». Саме з цих висловів продовжено  

інформацію-роздум про значення мови в житті всього людства, яку озвучила 

завідувачка сектором Тетяна Іванівна В’юнова. Наша рідна українська мова є 

вагомим внеском у духовний розвиток студентської молоді, її культурний 

рівень та інтелект. Тому для досягнення високого рівня культури мовлення 

необхідно постійно вчитися правильно розмовляти рідною мовою та повсякчас 

плекати її. Свій виступ Віра Олександрівна Гескіна закінчила авторським 

віршом «Вчимося знову розмовляти»: 

 

Давайте вчитись мові калиновій 

Поки вона іще жива, 

Ця праця буде недарма. 

Бо нею зможеш спілкуватись з усіма, 

Щоб наші діти знали тую мову, 

І щоб онуки розмовляли як в книжках, 

Як цінний скарб її Ви зберігали, 

Немов народжену дитину на руках. 
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Учасники літературної студії «Дивослово» Бірюліна Олександра, 

Льовкіна Настя, Жидко Валерія, Руденко Тетяна під оплески присутніх 

прочитали вірші про мову українських поетів Максима Рильського, Дмитра 

Білоуса, Роксолани Благи, Василя Симоненка, Михайла Гетьмана та випускниці 

нашого університету Альони Григорової. 

Заключною частиною заходу стали пісні українських композиторів та 

випускників університету Сергія Нємченка, Наталії Салімоненко, Ольги 

Якименко у виконанні Василя Даниловича Сахарова. 

Ведучі, учасники та присутні заходу зфотографувалися на згадку про 

спільну діяльність наукової бібліотеки та інженерно-технологічного  

факультету. 

17 травня  відбулася науково-практична конференція за підсумками НДР 

науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів аграрно-

економічого університету у 2017 році. 

На підставі рішень науково-практичних конференцій навчально-наукових 

інститутів та факультетів за підсумками НДР у 2017 році, враховуючи 

пропозиції, орієнтовані на принципово новий підхід до планування НДР у 2018 

році конференцією пропонується: 

1.     Запровадити індивідуальний звіт з наукової діяльності науково-

педагогічних працівників університету в поточному навчальному році. 

2.     Структурним підрозділам підготувати проекти фундаментальних та 

прикладних науково-технічних розробок на державне замовлення до 

Департаменту науки МОН України до червня 2018 року. 

3.     Факультетам активізувати наукові публікації в виданнях, що 

індексуються наукометричними базамиScopus i Web of Science. 
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4.     Аспірантами та магістрами університету зформувати портфель 

наукових статей у фаховому виданні «Агрологія» НПП. 

5.     З метою наукового консультування та  комерціалізації наукових 

досліджень Інноваційному центру аграрних технологій та Центру 

природного агровиробництва організувати співробітництво з 

державними інституціями, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами та установами аграрного сектору економіки. 

6.     Розробити пропозиції для участі у проекті ЄС «Підтримка 

впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в 

Україні» (Europeaid/1371136/DH/SER/UA) у галузях аквакультури, 

олійних та зернових культур до 01.06.2018 року.  

  

 

19 травня у Сквері Героїв, що 

знаходиться біля обласної державної 

адміністрації, пройшло святкування Дня 

Європи, у рамках якого відбувся п’ятий 

щорічний обласний конкурс – Фестиваль 

народів світу. Цього року наш університет 

представляв країну-сусіда – Польщу. 

За старанний підбір національних 

страв і цікаву презентацію країни ІІ місце 

виборола команда у складі: Старущенко 

Ганни Геннадіївни (МТ-1-15), Жулей 
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Олени Вячеславівни (МР-1-15), Бобиря Єгора Олеговича (МТ-1-15), Саргіни 

Вікторії Сергіївни (ФБС-1-16), Крюкової Ганни Володимирівни (ФБС-1-16), 

Тертишного Антона Сергійовича (ФК-1-15), Махині Олександра 

Володимировича (М-1-15), Іщенко Юлії Сергіївни (МТ-1-17), Твердохліб Ольги 

Сергіївни (МТ-1-17), Юносової Інни Аісіфовни (ХТ-1-16), Клименко Орини 

Юріївни (ХТ-1-16), Лисенко Альбіни Петрівни (МТ-1-17), Коваленка Богдана 

Костянтиновича (М-2-14) та Ільків Ганни Володимирівни (ОА-1-15). 

 

 

21-23 травня згідно наказу МОН України від 7 травня  2018 року № 591-

л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-

професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 

Дніпровському державному аграрно-економічному університеті працювала 

експертна комісія у складі: 

Проскуріної Нелі Миколаївни, доктора економічних наук, професора 

кафедри обліку і оподаткування Запорізького національного університету, 

голова комісії; 

Шульги Світлани Володимирівни, кандидата економічних наук, доцента 

кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку і аудиту. 

22 травня, м. Дніпро, відбувся науково-популярний фестиваль «Ніч 

Науки-2018», організатором якого виступила Рада молодих вчених 
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Дніпропетровської області. Фестиваль проходив за підтримки Департаменту 

освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Основними завданнями 

фестивалю стали: популяризація 

науки та закладів вищої освіти 

області, активна профорієнтаційна 

робота. Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет 

представляла енергійна команда 

науковців і експериментаторів, які розповіли гостям фестивалю про сучасні 

технології вирощування зернових культур, визначення нітратів та фітоіндикації 

грунтового покрову, здорове харчування і новітні харчові продукти із коноплі 

та спельти, а ще як стати успішним і фінансово незалежним у сучасному житті. 

У заході активну участь приймали: доцент кафедри селекції і насінництва 

Назаренко Микола Миколайович, викладачі кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Кацевич Вікторія Валеріївна і Сюткіна Наталія 

Георгіївна, доцент кафедри фінасів та банківської справи Дуброва Наталія 

Петрівна, викладачі кафедри технології зберігання і переробки 

сільськогосподарської продукції Миколенко Світлана Юріївна, Сова Наталія 

Анатоліївна, Гезь Яна Василівна та магістрант Васильковська Анастасія 

Євгеніївна. 

Фестиваль пройшов у жвавій, дружній і позитивній атмосфері 

спілкування з майбутніми абітурієнтами і зацікавленими місцевими жителями. 
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23 травня у ході Місячника наукової бібліотеки на агрономічному 

факультеті спільно з кураторами першого курсу Котченко М. В., Румбою М. 

Ю., Іжболдіним О.О., Кірсановою Г. В. проведено годину народознавства та 

мистецтва «Петриківський розпис – візитна картка Придніпров’я і всієї 

України». 

Петриківка – школа декоративного розпису, а нині головний опорний 

заклад освіти, відома не тільки на Україні, а й у всьому світі. Це – центр 

декоративно-ужиткового мистецтва народного промислу. Про історію 

зародження та розвитку декоративно-ужиткового мистецтва на Придніпров’ї, 

який веде свій початок від часів Запорізької Січі з середини ХVІ століття, 

розповіла бібліотекар Андреєва Валентина Іванівна. 

На даному заході випускниця Петриківської художньої школи, майстер 

декоративного розпису, а нині студентка-першокурсниця агрономічного 

факультету Анастасія Горбатовська за допомогою мультимедійних засобів 

провела для своїх однокурсників екскурс селищем Петриківкою, її визначними 

та пам’ятними місцями, музеєм Петриківського розпису, його засновниками та 

майстрами. Розповіла про свій творчий шлях, який розпочала ще з семи років, 
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навчаючись у школі та ПТУ оволодінню тонкої художньої майстерності за 

допомогою пензля та застосування різнокольорових фарбів. 

Зацікавив студентів майстер-клас із відображенням на папері окремих 

елементів декоративного, зокрема, Петриківського розпису, який професійно провела 

Анастасія і подарувала науковій бібліотеці виконану нею картину «Петриківський 

дивоцвіт». 

Наприкінці заходу присутні студенти, куратори, працівники бібліотеки 

організували світлини. 

 

 

 

 

 

 

24-25 травня в Дніпровському державному аграрно-економічному 

університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового 

виробництва в умовах трансформації клімату”. 

Учасниками конференції були близько 95 вчених з 16 наукових установ 

України, якими представлено 48 доповідей щодо результатів практичних і 

теоретичних розробок, оригінальних досліджень у галузі сільського 

господарства. В них висвітлено сучасні тенденції розвитку систем землеробства 

та інноваційна гербологічна стратегія в агросистемах, наведено адаптивність 

технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах 

трансформації клімату, розглянуто вплив антропічного чинника на родючість 

ґрунтів. При цьому відмічено, що багато фундаментальних, виробничих, 

аграрних, техногенних, екологічних проблем ще не розв’язуються, 

тому ключовою проблемою на сучасному етапі розвитку країни є наукове 



 

забезпечення інноваційного

виробництва в умовах трансф

Проведено екскурсію

дослідної станції імені М.І

конференції мали змогу озна

цієї станції; оглянули поле н

жито; відвідали музей, в як

основні результати наукових

Вавілова, О.Н. Соколовськог

М.М. Самбикіна та інших. 
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новаційного розвитку та адаптація агр

трансформації клімату. 

екскурсію до Полтавської державної сільськ

імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН Україн

змогу ознайомитися з кращими напрацюванн

ли поле, на якому з 1884 року беззмінно виро

музей в якому відображена вся історія розви

ти наукових досліджень видатних вчених 

околовського, І.В. Якушкіна, професорів – 

  

 

агропромислового 

ної сільськогосподарської 

АН України, де учасники 

апрацюваннями науковців 

змінно вирощується озиме 

сторія розвитку установи, 

вчених – академіків М.І. 

 О.П. Бондаренко, 

 

 



 

25 травня Дніпровськи

аграрно-економічний 

гостинно зустрічав професор

Hsia та міс Hsiu Chu 

lPingtungUniversity of  

Technology (NPUST), Taiwa

організований в 

проекту Knowledge Ex

Business-Matching with 

Meat Processing 

підтримки  Європейського 

Реконструкції та Розвитку

Між ДДАЕУ та NPU

час візиту пріоритетними

визначені методи діагнос

сільськогосподарських твар

(свинарстві), дорадча діяльні

За підтримки декана біотехн

ознайомились з діяльністю

Проблеми діагностики та ліку

генетичні дослідження наших

29, 31 травня згідно

797-л   з метою проведення

професійної програми «

тваринництва»  за першим

Дніпровському державному

експертна комісія у складі:

Повознікова Микол

бджольництва Національного

України, доктора сільськогос
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Дніпровський державний 

університет 

професора Liang Chou 

u Lee (Nationa 

 Science and 

wan) ,який 

 рамках 

Exchange and 

 Taiwan  in the 

 Sector за 

ького Банку 

звитку. 

UST в 2017 році підписано договір про

ритетними напрямками для розбудови спіл

діагностики інфекційних та інших

тварин, інноваційні технології 

діяльність в агробізнесі, управління водни

біотехнологічного факультету Станіслава

іяльністю ТОВ «МВК Катеринославьске». 

стики та лікування інфекційних хвороб свиней і

ення наших фахівців зацікавили тайванських ко

гідно наказу МОН України від 21 травня

проведення первинної акредитаційної експер

«Технологія виробництва і перероб

першим (бакалаврським) рівнем вищо

державному аграрно-економічному університ

складі: 

Миколи Гавриловича, завідувача кафедри

аціонального університету біоресурсів і природ

сільськогосподарських наук, професора, голова

про співпрацю. Під 

спільних проектів 

інших захворювань 

 в тваринництві 

водними ресурсами. 

Станіслава Піщана гості 

роб свиней, імунохімічні та 

йванських колег.  

травня  2018 року № 

експертизи освітньо-

переробки продукції 

вищої освіти, у 

університеті працювала 

кафедри конярства і 

природокористування 

голова комісії; 
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Дармограя Любомира Мирославовича, доктора сільськогосподарських 

наук, професора кафедри годівлі тварин і технології кормів Львівського 

національного університету ветеринарної медицин та біотехнолгій імені С.З. 

Гжицького.  

У травні студентами інженерно-технологічного факультету і факультету 

водогосподарської інженерії та екології спільно з викладачами  проведено 

екскурсію до національного дендрологічного парку «Софіївка», м. Умань.  

Це місце відпочинку, об'єкт природо-заповідного фонду та історико-

культурної спадщини України. Щорічно з ним знайомляться близько 150 тисяч 

відвідувачів. 

Учасники екскурсії були вражені краєвидами цього парку, великою 

кількістю видів дерев і кущів, а також дуже цікавою і змістовною розповіддю 

екскурсовода про історію його створення та існування. 

Окрема подяка декану ІТФ Уманського національного аграрного 

університету випускнику ДДАЕУ Пушці Олександру Сергійовичу. 

  

 23-25 травня на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Фінанси» відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 06.02.2017 р. № 1572 «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році». Участь приймали 

близько 30 університетів зі всієї країни і понад 60 студентів, які представляли 

свої навчальні заклади і змагалися за здобуття почесних місць.  



 

Членом журі олімпіади

проф., завідувач кафедри 

Призерів олімпіади нагор

подарунками.  

Олімпіаду все

підтримували та допомагал

проведенню Соборна 

рада, м. Дніпро, та Украї

асоціація сертифіков

бухгалтерів і аудиторів

нагороджували при

олімпіади цінними призам

152 

олімпіади від ДДАЕУ була Катан Людмила

фінансів та банківської справи.   Відпо

проведення 

дисципліни 

к.е.н., доц. Халат

Павленко О.П

також прийм

студенти факуль

фінансів. Так

ФК-2-14 

Володимир та

ФК-1-14 Серг

зайняли почесн

нагороджено Грамотами,  Дипломами

всебічно 

допомагали її 

районна 

Українська 

сертифікованих 

аудиторів, які 

призерів 

призами та 

подарунками.  

 

У травні на базі Н

післядипломної освіти та

Дніпровського державно

економічного університету

технології зберігання 

Людмила Ігорівна, д.е.н., 

Відповідальними за 

олімпіади з 

«Фінанси» були 

Халатур і к.е.н., доц. 

О.П. У олімпіаді 

приймали участь 

факультету обліку і 

Так, студент групи 

Мішенський 

та студентка групи 

Сергієнко Анна 

почесне 3 місце. 

ипломами та цінними 

а базі НКЦ «Інститут 

освіти та дорадництва» 

державного аграрно-

університету  на кафедрі 

рігання і переробки 
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сільськогосподарської продукції проходили курси підвищення кваліфікації для 

провідних механіків, техніків-технологів, провідних енергетиків, завідувачів 

виробничо-технологічних лабораторій, старших майстрів та провідних 

інженерів ТОВ «ОПТІМУСАГРОТРЕЙД». 

Слухачами курсів були 73 співробітника виробничо-структурних 

підрозділів ТОВ «ОПТІМУСАГРОТРЕЙД»: Березнегуватського, 

Магедіївського, Радушнянського, Андріївського, Білозірського, Розівського, 

Верхньотокмакського, Качкарівського, Межівського, Нікопольського, 

Оріхівського, Павлиського, Плетеноташлицького, Троянівського та 

Щасливського, а також дільниць: Межівської, Чортомлицької, Словянської, 

Дмитрівської та ін. 

Навчальні програми курсів підвищення кваліфікації розроблені з 

врахуванням інновацій, що відбуваються в науці, освіті, виробництві, а також 

вимог ринку праці, компетентностного підходу до результатів навчання, вимог 

професійних стандартів і галузевої кваліфікації і тим самим практико- 

зорієнтовані. Викладачами надавався повний пакет роздаткових лекційних 

матеріалів та форм необхідної документації. 

Перевагами навчання є: висока якість організації і проведення 

навчального процесу, оперативне формування груп по надходженню заявок, 

максимальне задоволення вимог замовника, різноманітність форм і методів 

навчання, в тому числі проведення занять в сертифікованій лабораторії. 

Насамперед курси підвищення кваліфікації дають можливість 

удосконалення професійного уміння, 

підвищення рівня якості знань та 

професійної майстерності роботи даної 

категорії працівників, покращання 

виконання технологічних операцій, 

рівня експлуатації і обслуговування 

обладнання. 

Програма підвищення 
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кваліфікації передбачала проведення науково-практичних та навчальних занять 

по блокам та модулям, що включали цілий ряд питань: організація охорони 

праці на елеваторах зерна, як об’єкта зберігання за визначених умов та режимів, 

особливості та види очищення, вентилювання та сушіння зернової маси, 

практична підготовка, яка і забезпечила повноцінну підготовку до складання 

кваліфікаційного іспиту. 

Після закінченні відповідного навчання і успішного складання іспитів 

слухачам курсів видані Свідоцтва встановленого зразка. 

25 травня студенти факультету водогосподарської інженерії та екології з 

викладачами відвідали заповідник Асканія-Нова, для яких проведена  3 годинна 

екскурсія в дендропарку та в зоопарку на оглядовому майданчику, спостерігали 

за життям бізонів, зубрів, зебр, коней Пржевальського. 

        У Генічеському районі студенти оглянули поля з крапельним зрошенням 

сої, ознайомилися з роботою дощувальної машини «Фрегат», біля якої старші 

викладачі кафедри Ірина та Сергій Чушкіни розповіли про особливості 

технології поливу сільськогосподарських культур сучасною дощувальною 

технікою. 

         У смт. Стрілкове співробітники метеостанції ознайомили студентів з 

приладами та обладнанням, що визначають температуру повітря і ґрунту, 

швидкість вітру.    

 

30 травня у Парку культури 

та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

відбувся гала-концерт 

міжвузівського фестивалю-

конкурсу самодіяльної творчості 

«Студентська весна – 2018».  З привітальним словом виступила Дар'я Біла, 

заступник директора департаменту гуманітарної політики,   начальника 

управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного 

виховання  Дніпровської міської ради.         У гала-концерті приймали участь 
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лауреати  десяти вишів міста. Аграрно-

економічний університет представляли 

вокальний ансамбль «Жайвір» та 

квартет саксофоністів духового 

оркестру.  

 За підсумками фестивалю звання 

Лауреата «Студентська весна – 2018» 

здобули: 

- ансамбль сучасної та народної музики  (кер. – В. Клименко); 

- хореографічний ансамбль «Дніпровські хвилі» (кер.– С. Горячковський); 

- вокальний ансамбль «Жайвір» (кер. –  Г. Линник );  

- духовий оркестр (кер. – В. Кійко); 

- квартет саксофоністів (кер. – В. Кійко). 

ЧЕРВЕНЬ 2018 РОКУ 

 

З 4 по 6 червня Капленко Г. Г., завідувач 

кафедри безпеки життєдіяльності ДДАЕУ пройшла 

навчання та перевірку знань з питань пожежної 

безпеки в Інституті державного управління у сфері 

цивільного захисту.      

 

6 червня науковою бібліотекою 

ДДАЕУ та Центральною науково-

технічною бібліотекою ДМК України, з 

якою тривають постійні зв’язки у 

проведенні масових культурно-

просвітницьких заходів, проведено спільну 
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годину духовного спілкування, присвячену Міжнародному дню рідної мови за назвою 

«Безсмертя нації у мові». Працівники наукової бібліотеки ДДАЕУ В.О. Гескіна та Т.І. 

В’юнова виступили перед присутніми з цікавими повідомленнями, оглядами книг та 

філософськими роздумами на теми: «Місце української мови у світовій культурі 

людства», «Українська мова – вагомий внесок у духовний розвиток людини, її 

культурний рівень та інтелект».  

Працівник ЦНТБ та соліст ансамблю «Дружба» наукової бібліотеки ДДАЕУ В. 

Д. Сахаров виконав пісні: «Звучи рідна мова!» слова Андрія  

Демиденка, музика Олександра Семенова та авторські твори учасників читацьких 

об’єднань наукової бібліотеки ДДАЕУ: «Зачаруй мене своєю мовою», слова 

випускниці агрономічного факультету Діани Книш, музика випускниці факультету 

ветеринарної медицини Наталії Салімоненко; «Любові чарування», слова Віри 

Гескіної, музика випускника агрофаку Сергія Нємченка; «Осенняя любовь», слова В. 

Гескіної, музика композитора Дніпропетровщини Наталії Серебряної. Викладач 

ДДАЕУ Світлана Кудрявцева виконувала українські та російські романси. 

Продовженням популяризації української культури, мови та побуту стала 

розповідь студентки-першокурсниці агрономічного факультету, майстра 

декоративного Петриківського розпису Анастасії Горбатовської про історію та 

майстрів Петриківського малярства, свій творчий шлях з оволодіння тонкої 

художньої майстерності та представила свої прекрасні вироби, які високо оцінили 

присутні заходу. 

  6-8 червня згідно наказу МОН України від 4 червня  2018 року № 1052-

л  з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-

професійної програми 

«Агрономія» зі спеціальності 201 

«Агрономія» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої 

освіти, у Дніпровському 

державному аграрно-

економічному університеті 



 

працювала експертна комісія

Писаренка Павла 

сільськогосподарських наук

Полтавської державної аграрн

Завірюхи Петра Дани

професора, завідувача кафедр

національного аграрного унів

11-13 червня згідно

1012-л з метою проведення

бакалаврів з напряму підгото

Дніпровському державному

експертна комісія у складі:

Манка Валерія Веніа

кафедри технології жирів 

університету харчових технол

Демидова Ігора Мико

кафедри технології жирів

університету «Харківський
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комісія у складі: 

 Вікторовича, першого прорект

наук, професора кафедри землеробств

аграрної академії,  голова комісії; 

Даниловича, кандидата сільськогоспод

кафедри генетики, селеції та захисту росл

університету.  

гідно наказу МОН України від 31 травня

проведення первинної акредитаційної експерти

підготовки 6.051701 «Харчові технології

державному аграрно-економічному університ

складі: 

Веніаміновича,  доктора хімічних 

 і парфумерно-косметичних продуктів

технологій, голова комісії; 

Миколайовича,  доктора технічних 

жирів і продуктів бродіння Національно

івський політехнічний інститут». 

11-15 червня Ірина 

міжнародних зв’язків) та 

(НДЦ Біобезпеки) перебувал

візитом в Університеті Кордови

з найстаріших закордонни

Дніпровського державного

економічного університету 

Córdoba,   http://www.uco.es

розпочалася співпраця з

колегами, яка продовжила

TEMPUS (1998-2001). Чере

завдяки  програмі Erasmus+ ві

проректора, доктора 

обства та агрохімії 

ьськогосподарських наук, 

рослин Львівського 

травня  2018 року № 

експертизи підготовки 

технології та інженерія» у 

університеті працювала 

 наук, професора 

продуктів Національного 

 наук, професора 

Національного технічного 

 Воловик (відділ 

 Дмитро Масюк 

перебували з робочим 

Кордови, який є одним 

закордонних партнерів 

державного аграрно-

  (Universidad de 

es). У 1992 році 

праця з іспанськими 

продовжилася  в проекті 

Через 25 років 

+ відкрились нові 
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можливості як для студентів, так і для викладачів. У 2018-2019 навчальному 

році троє студентів-магістрів,  аспірантів отримали грант для навчання та 

стажування в лабораторіях факультету ветеринарної медицини Університету 

Кордови. Під час візиту І. Воловик та Д. Масюка відбулися зустрічі з пані 

проректором з міжнародної діяльності, пані деканом факультету ветеринарної 

медицини, дослідниками і викладачами, в результаті яких визначено тематику 

спільних досліджень та нових проектів. 

16 червня в ДДАЕУ для абітурієнтів проведено День відкритих дверей, в 

ході якого відбулося знайомство із спеціальностями університету та 

перспективами освіти в Україні, зустрічі та спілкування з деканами, 

завідувачами кафедр, 

викладачами, студентами, 

широким колом програм 

міжнародного обміну, 

стажування і практичної 

підготовки за кордоном, 

обговорення 

найактуальніших питань 

вступу зі співробітниками 

приймальної комісії та 

екскурсійна програма навчальними аудиторіями, лабораторіями, науковою 

бібліотекою.  

Абітурієнти прийняли участь у ІІ турі олімпіад з української мови та 

літератури, математики, біології, географії, хімії, фізики на основі завдань ЗНО  

та у пробних фахових випробуваннях для випускників коледжів, технікумів, 

в   оригінальніх майстер-класах, конкурсах, вікторинах з цінними 

подарунками. 
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18-20 червня згідно наказу МОН України від 12 червня  2018 року № 

1125-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-

професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Дніпровському 

державному аграрно-економічному університеті працювала експертна комісія у 

складі: 

Прісс Олесі Петрівни, доктора технічних наук, професора, завідувача 

кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського 

державного агротехнологічного університету, голова комісії; 

Падалки В’ячеслава Вікторовича, кандидата технічних наук, завідувача 

кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 

Полтавської державної аграрної академії. 



 

 

20 червня на базі 

актуальних питань вступної к

професор William H. Meye

Missouri), професор Stan T

напрямами наукових
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а базі ДДАЕУ  проведено регіональну на

вступної кампанії 2018 року для представникі

комісій

навчальни

чотирьох

міста Дніп

травня

червня

програ

ДДАЕУ

делегації

партнерів

Під

eyers, професор Kenneth C. Schneeber

Thompson (The Ohio State University)

наукових досліджень кафедр

іональну нараду-семінар з 

редставників приймальних 

й вищих 

навчальних закладів з 

чотирьох областей та 

міста Дніпра.   

Наприкінці 

травня - на початку 

червня в рамках 

програми FEP/USDA 

ДДАЕУ відвідали 

делегації американських 

партнерів. 

Під час візитів 

erger (University of 

) познайомились з 

кафедр ННІЕ 



 

ДДАЕУ та  відвідали ТОВ

«Степова», ДОГО «Сільськог

Важливим кроком є 

американськими університ

співробітництва 

 

Запрошені професори прочит

     Extension as a Part of USA

2027: Major Drivers and

Information and Perspectives

Партнерство з американськи

рівня викладачів та якості 

Клуб учасників програ

дослідному полі навчально
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ТОВ «МВК Катеринославський», 

Сільськогосподарська консультаційна служба

 підписання меморандумів про

університетами, що дозволяє розши

на 

прочитали відкриті лекції на теми: 

A University System; Commodity Mar

nd Challenges; Studying in an Ame

ves.  

мериканськими університетами – це визнання

 навчання за економічними програмами

програми нараховує 7 викладачів, в тому

Безус, Олена Вели

Васильєва, Ірина Вол

22 червня 

плану науково-досл

агрономічного 

проведено розшире

вченої ради факульте

навчально-наукового центру ДДАЕУ. 

 Агрокорпорацію 

служба». 

про співпрацю з 

розширити форми 

майбутнє. 

arkets and Trade to 

merican University: 

визнання професійного 

програмами. 

тому числі: Роман 

лена Величко, Наталія 

а Ірина Воловик та інші.  

 відповідно до 

дослідної роботи 

факультету 

розширене засідання 

факультету на науково-
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Науково-педагогічні працівники факультету представили результати 

польових дослідів, вели мову про важливість подальшої роботи зі створення 

сучасних сортів рослин та удосконалення і впровадження нових 

конкурентоздатних технологій польових культур. 

Науковцями агрономічного факультету закладено польові досліди із 

зерновими, зернобобовими та олійними культурами, направленими на 

підвищення стійкості до шкідливих організмів та збільшення продуктивності за 

рахунок сортової агротехніки. 

Так, на дослідному полі кафедри селекції і насінництва (завідувач, 

професор Ващенко В.В.) співробітниками ведеться насінницька робота з 

сортами аграрно-економічного університету Співанка та Комерційна. Створено 

новий вихідний матеріал та оцінка за схемою селекційного процесу по 

розсадникам та сортовипробуванням із урахуванням екотипів. Досліди 

оформлені, дотримується методика Державного сортовипробування. 

Також представлені досліди кафедри агрохімії (завідувач, професор 

Крамарьов С.М.), які стосуються підвищення зимостійкості, впливу 

попередників та фону мінерального живлення на формування врожаю озимих 

культур, стійкості рослин до хвороб та шкідників.  

На дослідному полі кафедри загального землеробства та ґрунтознавства 

(завідувач, професор Ткаліч Ю.І.) досліджують біологічну та господарську 

ефективність гербіцидів в посівах озимої пшениці, кукурудзи, сорго, сої, 

чечевиці та соняшнику. Визначають процес формування видового та 

чисельного складу бур’янів в посівах сільськогосподарських культур. 

Науково-педагогічні працівники кафедри рослинництва (завідувач, 

професор Якунін О.П.) проводять дослідження з впливу стимуляторів росту 

на продуктивність пшениці озимої та ячменю ярого, норм висіву тритикале 

озимого, впливу попередника та фону мінерального живлення на ріст, 

розвиток та урожайність сорго зернового та різних підвидів кукурудзи, 

визначають оптимальний фон мінерального живлення для сортів льону 
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олійного, вивчають препарати гумінової природи у посівах соняшнику, 

досліджують вплив строків сівби сучасних гібридів ріпаку озимого. 

Цього року на науково-дослідному полі продовжують проводити свої 

дослідження аспірантка кафедри агрохімії Хорошун К.О та аспірант кафедри 

загального землеробства та ґрунтознавства Маслак Р.Г. Своїми польовими 

дослідами вони успішно вирішують проблеми підвищення продуктивності 

зернових культур та поліпшення якісних показників зерна. 

Особливостями 

цьогорічних досліджень є 

те, що значна їх частина 

виконується на замовлення 

сільгоспвиробників (ТОВ 

«ФМС Україна», ТОВ 

«Фабрика агрохімікатів», 

Інститут 

сільськогосподарської 

мікробіології, ТОВ 

«Монсанто Україна», 

Адванта Сід Інтернешнл, 

ТОВ «Торговий дім»). 

Загальна сума 

госпдоговірної тематики 

кафедр факультету, що 

виконується на науково-дослідному полі у 2018 році становить – 266,5 тис. 

грн. 

Вчена рада агрономічного факультету визначила, що виконавцями 

досліджень проведено весь комплекс агротехнічних робіт з урахуванням 

програм і методик наукових досліджень та здійснено необхідні агрозаходи на 

насіннєвих та виробничих посівах. 
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27 червня в ДДАЕУ відбулося засідання науково-методичної ради, на 

якому обговорювалися такі питання:                          

1. Про результати та перспективи роботи секції підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників та практичної підготовки студентів. 

(доповідач: Черненко О.І., керівник секції підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників та практичної підготовки студентів.) 

2. Про якість дипломних проектів студентів, які навчаються на денній та 

заочній формі навчання на факультеті водогосподарської інженерії та 

екології. Результати роботи ЕК із захисту дипломних проектів (доповідач: 

Орлінська О.В., голова науково-методичної ради факультету 

водогосподарської інженерії та екології. 

3. Підсумки виконання перспективного плану видань навчально-методичної 

літератури (доповідач: Братчик А.Г., керівник секції забезпечення 

освітнього процесу навчально-методичною літературою та її 

рецензування). 

4. Рекомендація навчально-методичної літератури до видання. 
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ЛИПЕНЬ 2018 РОКУ 

У липні відбулося засідання науково-технічної ради ДДАЕУ, на якому 

розглядалося питання щодо проведення державної атестації університету з 

наукової, науково-

технічної діяльності та 

відповідності критеріям 

надання ЗВО статусу 

«національний» 

(доповідачі: Ю.І. Грицан, 

С.А. Ситник). За 

результатами завершених наукових робіт заслухано звіти керівників 

держбюджетних тем БМ-4-16 (керівник М.М. Назаренко) та БМ-5-16  (керівник 

С.Ю. Миколенко). Прийнято рішення визнати, що обидві роботи виконані у 

повному обсязі на високому науковому рівні згідно з технічним завданням. 

Наукові керівники та відповідальні виконавці решти держбюджетних 

тематик, що виконуються в ДДАЕУ, звітували про виконання фінансових 

зобов’язань за кошторисом держбюджетних тематик та необхідності зміни 

статей кошторису. На прохання наукових керівників тематик прийнято 

позитивне рішення. Також винесено на розгляд і схвалено «Положення про 



 

науково-дослідну лаборатор

(наук. керівник проф.Л.М. Ст

 

У липні автошкола ДД

«Тракторів і автомобілів», С

«Надійності і ремонту машин

технологічного факультету по

На базі курсів підготовки вод

практики студенти 2-го курс

навички керування тракторами

На протязі 2017-2018 р

водіїв категорії «В» і «С» та

«В1» та «D1». Підготовку зді

водінню: Кочмола П.І., Шаш

ОБДР: Бабенко І.А., Зоболотн

 

У липні згідно наказу

на інженерно-технологічному

реорганізації кафедр «Тракто

було створено кафедру «Тра
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лабораторію з гумінових речовин імені Л

роф Л М. Степченко). 

тошкола ДДАЕУ та курси трактористів спільн

мобілів», «Сільськогосподарські машини» та 

монту машин» проводили практику для студентів

акультету по керуванню сільськогосподарською

готовки водіїв і трактористів ДДАЕУ під час на

го курсу інженерно-технологічного факуль

я тракторами та здали кваліфікаційний Державн

18 рр. курсами водіїв ДДАЕУ проводил

С», та трактористів- машиністів категор

дготовку здійснювали інструктори з індивідуаль

а П І  Шашков І.Ю. та Русакевич Д.В., вик

Зоболотний В.Й. та Клименко О.В. 

ідно наказу № 1870 від 10.07.2018р. про реорга

хнологічному факультеті з 01 вересня 2

едр Трактори і автомобілі», «Сільськогоспода

«Тракторів і сільськогосподарських маш

кафедри к.т.н., доцент 

Кобець О.М. 

 

У липні 

першокурсники-екологи 

закінчили проходження 

навчальної загально-

екологічної практики. 

Студенти мали 

можливість поглибити 

ин імені Л.А. Христєвої» 

истів спільно з кафедрами 

шини та  

ля студентів інженерно- 

сподарською технікою. 

У під час навчальної 

ного факультету отримали 

ний Державний іспит. 

проводилась підготовка 

стів категорій «А1», «А2», 

індивідуального навчання 

викладачі ПДР та 

про реорганізацію кафедр 

вересня 2018 р. шляхом 

ськогосподарські машини» 

арських машин», завідувач 
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знання, отримані під час навчання та застосувати здобуті навички на практиці. 

Проведено ряд польових маршрутів та 

досліджень в балці Тунельній, парках міста, 

сільськогосподарських угіддях. В лабораторіях 

кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища проведено аналіз матеріалів цих 

досліджень. Ряд пізнавальних екскурсій 

проведено до установ  природоохоронного 

спрямування: Ботанічного саду ДНУ ім. О. 

Гончара, Мінералогічного музею НТУ 

«Дніпровська політехніка», Інституту екології та 

проблем природокористування НАНУ, Музею 

ветеринарної медицини ДДАЕУ, Еколого-натуралістичного центру та б.і. По 

закінченню практики студенти оформляли та захищали звіти. 

У липні в межах проходження навчальної практики студенти-

маркетологи відвідали Демонстраційну ферму СП «Молочарське», яка 

побудована за участі Канадского уряду. Метою візиту на Демоферму було 

знайомство студентів з великотоварним молочним бізнесом та особливостями 

технології утримання корів Голштинів та Джерсеїв. 

Станіслав Кравець ознайомив студентів з організаційною моделлю та 

профайлом Демоферми, особливостями утримання ВРХ, заготівлею кормів, 

вирощуванням молодняка, етапами контролю якості молока, а також проходило 

моделювання варіантів презентації якісного молока та продуктів його 

переробки на ринках. 

Малі суб’єкти господарювання є основою економічного зростання, і вони 

також потребують послуги маркетилогів. Саме тому тур включає в себе сімейну 

ферму Антоніни Куриленко, відвідавши яку студенти-маркетологи 

ознайомилися з можливістю малого сільськогосподарського підприємництва у 

сільській місцевості. З проведеної екскурсії студенти ознайомилися з 



 

перевагами стійлового утри

ферми та планами на майбутн

У липні в межах проход

мали змогу особисто 

Андріївки» Сергієм Захаренк

які впливають на роботу

контролю якості, реалізації

також відповів на всі запи

менеджер розповів про робо

умови вступу до СОК «Добро

Під час проходження 

спеціальності «Маркетинг»

сільськогосподарської продук

відвідали мобільну бджолину

Шаповала.  Впродовж екскур

виробництва меду, вони одер

бджолосімей, сучасні медоно

меду. Костянтин повідомив

підприємництва і, завдячуючи

обладнання 

заготівлі 

планує 
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утримання поголів’я, особливістю 

майбутнє.  

проходження навчальної практики студент

 поспілкуватися з менеджером 

Захаренком,  який розповів про особливості

роботу кооперативу та докладно описав

реалізації молока та окреслив план розвитку

запитання, які виникали під час діал

роботу правління, виборчі процедури

Добробут Андріївки».  

 навчальної практики студенти першого

аркетинг» традиційно відвідують виробників

продукції. Цього року студенти-першокур

бджолину ферму фермерського господарства

екскурсії фермою студентів зацікавив проц

одержали інформацію про життя бджіл

медоноси та особливості збирання та зберіг

овідомив, що він є учасником програми молоді

завдячуючи Канадському уряду та Socodevi

 роботи сімейної 

студенти-маркетологи 

СОК «Добробут 

особливості ринку молока, 

описав процес збору, 

розвитку кооперативу, а 

діалогу. Молодий 

процедури кооперативу та 

першого курсу 

робників 

першокурсники 

сподарства Костянтина 

процес 

бджіл, устрій 

зберігання 

молодіжного 

vi, придбав 

для 

меду та 
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розширення пасіки та створення бджолиного кооперативу Андріївки з 

подальшим випуском продукції під його маркою. На завершення візиту 

студенти мали можливість скуштувати мед та оцінити відмінну якість цього 

унікального продукту. 

Кафедра маркетингу дякує Проекту розвитку молочного бізнесу в Україні, що 

впроваджується за фінансової підтримки GlobalAffairsCanada (GAC) та 

виконується канадською неурядовою організацією СОКОДЕВІ (SOCODEVI) у 

партнерстві з Дніпропетровською «Сільськогосподарською консультаційною 

службою» (СКС), а також Кооперативній Академії за можливість відвідування 

кооперативів та ознайомлення з їх фактичною діяльністю та потенціалом. 

25 липня  в ДДАЕУ з робочим візитом перебував Humberto Monardes, 

Associate Professor, Global Food Security – Program Director, International 

Agriculture & Food Systems – Program Director, Valacta – Board of Directors, 

McGill University Canada.  
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Під час зустрічі з фахівцями НДЦ Біобезпеки ДДАЕУ http://biosafety-

center.com/ обговорено співпрацю з розвитку досліджень та залучення студентів 

на стажування до Лабораторії якості молока в рамках Проекту розвитку 

молочного бізнесу в Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ 

Влітку за підтримки голови Дніпропетровської обласної ради Гліба 

Пригунова відбулися підсумки змагання на отримання матеріальної 

винагороди, які  проводить Дніпропетровська обласна Рада двічі на рік за 

одинадцятьма категоріями,  серед яких: наука, спорт, мистецтво, внесок у 

розвиток самоврядування, промислової та аграрної галузі тощо. 

Конкурсна програма тривала 2 місяці та відбулася у три етапи, а саме: перегляд 

спеціалізованою комісією представлених номінантами матеріалів для вибору 

переможців, а також через відкрите незалежне он-лайн голосування. За 

результатами конкурсного відбору серед 55-ти переможців за різними 

категоріями обрано і викладачів Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. 

Так, переможцем у номінації за «Внесок у розвиток промислового сектору, 

аграрної сфери, впровадження творчих, новітніх ідей, стартапів у створенні та 
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веденні бізнесу» стала доцент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-

економічною безпекою Ольга Одношевна. За категорією «Внесок у розвиток 

місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, громадського 

руху» здобув перемогу старший викладач кафедри рослинництва Олександр 

Іжболдін.  

15 серпня у науковій бібліотеці відзначено ювілейну дату – 80-річчя від дня 

народження заступника директора наукової бібліотеки Прудкої Людмили 

Євгеніївни, яка присвятила роботі у сфері культури майже 60 років, з них – 

понад 35 науковій бібліотеці ДДАЕУ, спочатку на посаді завідувачки відділом, 

а більше 30 років – заступником директора. 

Вона – професіонал бібліотечної справи, вмілий організатор, 

відповідальний керівник і досвідчений наставник молодого персоналу 

бібліотеки. Завдяки її ініціативності, наполегливості, прагненню до 

досконалості бібліотечних процесів, напрями діяльності наукової бібліотеки 

зорієнтовано на майбутнє, на забезпечення інформаційної та просвітницької 

складової бібліотеки, на виховання читацької культури серед студентів 

університету. 

Щиро вітали ювілярку ректорат, колектив наукової бібліотеки, завідувачі 

бібліотеками коледжів з найкращими побажаннями міцного здоров’я, 

подальших творчих здобутків, наснаги, здійснення всіх задумів, миру та 

злагоди в родині, благополуччя, щастя та добра. 
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АКРЕДИТАЦІЯ 

 

ОС “Магістр” 

� Екологія 

ОКР “Бакалавр” 

� Харчові технології та інженерія 

Первинна акредитація за ОПП 

� Облік і оподаткування 

� Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

� Агрономія 

� Харчові технології 

� Агроінженерія 

Досягнення найкращих студентів ДДАЕУ 

• 10 студентів отримали іменні стипендії Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, обласні 

іменні; 

• 1181 студенти - учасники І-го туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з 31-ї навчальної дисципліни, 10 напрямів підготовки та 

7-ми спеціальностей; 

• 117 студентів – переможці І-го туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів підготовки та 

спеціальностей; 

• 41 студентів - учасники ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської 

оімпіади; 

• 4 студенти – призери ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів підготовки та 

спеціальностей. 
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Лауреати обласного конкурсу

“ Студент року Дніпропетровщини –

2017”
• - Попова Катерина, студентка факультету менеджменту та маркетингу
• ». (МТ-1-16) у номінації «Художня самодіяльність року»;

• - Пісчана Тетяна, студентка біотехнологічного факультету (МгБт-1-17) 
у номінації «Спортсмен року»;

• - Даценко Владислава,студентка інженерно-технологічного факультету 
(МС-5-17) у номінації «Митець року»;

• - Бовсуновська Ірина, студентка факультету менеджменту і 
маркетингу (МгМР-1-16) у номінації «Інноваційний прорив року»;

• - Лазаренко Олександр, студенту факультету водогосподарської 
інженерії та екології (МгРВ-1-16) у номінації «Розумник року»;

• - Збірна команда КВН «Рибка» у номінації «Унікальна номінація 
року»;

• - Десятников Олександр, студент факультету водогосподарської 
інженерії та екології (ГМ-1-14) здобув диплом учасника конкурсу в 
номінації «Лідер студентського самоврядування

 

Контингент студентів
ННВ комплексу ДДАЕУ на початок 2017-2018 н.р.

Всього, студентів                 - 6962

73%

27%

Студенти університету Студенти коледжів
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Динаміка зарахування абітурієнтів 

порівняно з 2017 роком

ДЕННА ФОРМА  НАВЧАННЯ

Бакалавр Магістр

бюджет контракт бюджет контракт 

279 215 280 324

494 604

+/- до 2017 року

-121 -45

 

Динаміка зарахування абітурієнтів 

порівняно з 2017 роком

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Бакалавр Магістр

бюджет контракт бюджет контракт 

35 217 50 322

252 372

+/- до 2017 року

-22 +6
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Випуск фахівців за ОКР та ОС

у 2017-2018 навчальному році за формами навчання 

в цілому по ДДАЕУ
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Молодший 

спеціаліст
Бакалавр Спеціаліст Магістр

447

954

15

684
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Співвідношення студентів ДДАЕУ за 

формами навчання та ОКР на початок 

2017-2018 н.р.

70%

30%

Денна ф.н. Заочна ф.н.

Категорії успішності студентів
денної форми навчання у 2017-2018 н.р.

9%

20%

52%

12%

7%

5

5  та  4

5, 4 та 3

3

2

 

Основні показники успішності студентів

за 2017-2018 навчальний рік

• Абсолютна успішність - 96 %

• Якісна успішність - 65 %

• Середній бал - 3,83
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71%

29%
З науковим ступенем, 
вченим званням

Без вченого ступеня і 
звання

НПП, всього      - 388

В т.ч. мають вчені звання - 223 (57%)
науковий ступінь - 277 (71  %)

Частка сумісників - 5 %

 

Кількість випускаючих кафедр     - 29
в т.ч. очолюваних

докторами наук,  професорами                    - 21 (72 %)

0

1
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4

5

6

А ММ ВДГІЕ ОФ ІТФ ВМ БТ

Всього

Очолюють доктори наук, 

професори
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КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ 

ДДАЕУ СЕРЕД ЗВО УКРАЇНИ

* https://osvita.ua/vnz/rating/51741/

ТОП 200 Україна 107

Scopus 100

Бал ЗНО на контракт 194

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НДР

Факультет Кількість 

ініціативн

их тем

Штатних 

одиниць

НПП

Результати виконання 

наукових тем

Моно-

графії

Статті

Scopus 

Статті

Web of 

Science

Фахові 

статті

Біотехнологічний 5 29,75 4 0 6 37

Водогосподарсь-

кої інженерії та 

екології

5 29,00 3 3 4 29

Менеджменту і 

маркетингу

5 46,25 18 8 4 70

Обліку і фінансів 4 57,75 25 4 2 94

Ветеринарної 

медицини

8 52,25 5 3 22 60

Агрономічний 8 47,75 7 10 27 41

Інженерно-

технологічний

11 61,25 9 13 4 86
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Міжнародна діяльність  

 

2 гранти для аспірантів на ІІ 

семестр 2017-18 н.р. 

Напрям академічної 

мобільності: 

«Науки про навколишнє 

середовище» 

 

 

 

 

Закордонні практики та відрядження студентів ДДАЕУ 

в 2017-2018 н.р.
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Закордонні відрядження викладачів ДДАЕУ за 2017-2018 н.р.

Факультет

Кількість 

закордонних 

відряджень

Країни Викладачі

Обліку і фінансів 7

США

Польща

Австрія

Словаччина

Бондарчук Н.В. (2)

Васільєва Л.М. (2) 

Васильєва Н.К.

Дуброва Н.К.

Кравченко М.В.

Менеджменту та маркетингу 6

США

Естонія

Польща

Туреччина

Іспанія 

Воловик І.А. (3)

Безус Р.М.

Сиченко В.В.

Пугач А.М.

Ветеринарної медицини 5
Франція

Іспанія

Масюк Д.М. (2)

Коляда С.Г.

Кокарєв А.В.

Дяченко Л.М.

Агрономічний 4

Молдова 

Казахстан

Франція Іспанія

Крамарьов С.М. (2)

Назаренко М.М. 

Харитонов М.М.

Інженерно-технологічний 4

Франція 

Туреччина

Німеччина

Пугач А.М.

Деркач О.Д.

Дирда В.І.

Говоруха В.Б.

Водогосподарської інженерії 

та екології
4

Греція

Словенія

Словаччина 

Татарчевський О.О. (2)

Максимова Н.М.

Чушкіна І.В.

Біотехнологічний 3
Франція

Іспанія

Гончарова О.В.

Куліуш Т.Ю.

Онищенко О.М.  
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Завдання щодо розвитку діяльності
Інституту післядипломної освіти

�

•проведення атестацій осіб, які претендують на вступ на

державну службу, щодо вільного володіння державною

мовою;

•організація і проведення занять в «Університеті третього

віку»;

•проведення навчання та перевірка знань з питань охорони

праці керівників, посадових осіб і спеціалістів підприємств

Дніпропетровщини;

•проведення навчання за робочою спеціальністю «Інструктор

з індивідуального навчання водінню»

•запровадження нових форм підвищення кваліфікації фахівців

агропромислового виробництва за сучасними технологіями

навчання.

 

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИМИХ РОЗРОБОК ДДАЕУ

№ п/п
Керівник теми/ 

Відповідальний виконавець
Загальне 

фінансування
2017 2018

БФ-2
Гаврилін П.М./ Прокушенкова
О.Г.

718,74 256,607 256,61

БФ-3 Харитонов М.М. / Рула І.В. 712,80 214,213 214,21

БФ-6 Дворецький А.І. / Рожков В.В. 1596,90 508,58 508,58

БФ-7 Кобець А.С. / Величко О.П. 1 618,62 511,44 511,44

БФ-8 Масюк Д.М. / Коляда С.Г. 1903,57 610,74 610,74

БФ-9 Чорна В.І. / Ворошилова Н.В. 1530,28 483,53 483,53

БФ-10 Грицан Ю.І. / Ловинська В.М. 900,00 - 300,00

Всього 9225,20 3436,40 3395,65
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ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ У 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ ДДАЕУ

Д 

08.804.01

08.00.03 «Економіка та управління

національним господарством» та 08.00.04

«Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»
(сільське господарство, лісове господарство

та рибне господарство)

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Економічні 

науки

22.12.2016 -

22.12.2019

4 дисертації
Волчанська Л.В.;

Корсун А.С.

Кобернюк С.О.;

Бібен О.І.

Д 

08.804.02

03.00.16 «Екологія»

06.01.01 «Загальне землеробство»
Сільськогоспод

арські науки

21.12.2015 -

21.12.2018
3 дисертації 
Бенселгуб А.;

Печура В.І.;

Федюк Т.П.

К 

08.804.03

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів

тваринництва»

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна

санітарія»

Сільськогоспод

арські науки

21.12.2015 -

21.12.2018
3 дисертації
Лазарєва Л.М.;

Перекрестова Г.В.;

Рудь В.О.

К 

08.804.04

25.00.02 «Механізми державного

управління»
Державне 

управління

07.10.2016 -

07.10.2019

-

 

СТУДЕНТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

Студент Галузь знань Кафедра Керівник

Дипломи І-го ступеня

Даниленко 

Галина

Екологія Екології та ОНС Доцент 

Максимова Н.М. 

Ольшанський

Андрій

Годівля тварин та 

технології кормів 

Технології переробки 

продукції тваринництва

Старший викладач 

Оріщук О.С.

Чижма

Олександр

Ветеринарна 

медицина

Хірургії і акушерства

с.-г. тварин

Професор 

Скляров П.М. 

Дипломи ІІ-го ступеня

Олійник 

Юлія

Маркетинг Маркетингу Доцент 

Курбацька Л.М.

Дипломи ІІІ-го ступеня

Гусак 

Валерія

Економіка сільського 

господарства

Економіки Доцент 

Сітковська А.В.

Острініна

Валерія

Фінанси і кредит Фінансів та банківської 

справи

Професор Катан Л.І.

Попов 

Віталій

Банківська справа Фінансів та банківської 

справи

Професор Катан Л.І.
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Структура іноземних студентів ДДАЕУ в розрізі факультетів

 

Географічна структура іноземних студентів ДДАЕУ
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Ступенева освіта: зараховано випускників коледжів за ОКР 

«Молодший спеціаліст» до ДДАЕУ у 2018 році

Коледж Подано 

заяв
Зараховано До 

показник
а 2017 р., 

+,-

До 

кількості 
випускників 

2018 р., %

Денна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Разом

Технологічний 60 23 29 52 +7 67,7

Ерастівський 20 13 5 18 -15 34,0

Нікопольський 30 16 9 25 -1 41,0

Електрифікації 49 29 18 47 +8 50,5

Верхньодніпровський 22 12 8 20 +5 35,1

Новомосковський 26 14 10 24 -1 57,1

Разом 207 107 79 186 +3 49,8
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Коледж Всього  

викладачів
У  тому  числі

Кандидати 

наук 
Викладачів

-

методистів

Спеціалістів 
вищої 

категорії

Спеціалістів  

І категорії
Спеціалістів 
ІІ категорії

Спеціалісті
в

Технологічний 33 2 4 11 8 5 4

Ерастівський 30 2 4 9 8 7 0

Нікопольський 36 2 2 19 7 2 4

Електрифікації 30 1 0 11 9 5 4

Верхньодніпров
ський

22 2 6 10 6 1 0

Новомосковсь
кий

37 4 4 13 8 6 3

Разом 188 13 20 73 46 26 15

Кадрове забезпечення навчального процесу в структурних 

підрозділах І-ІІ рівня акредитації ДДАЕУ
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Фінансово-економічна діяльність ДДАЕУ
у 2018 році

№ Показник 2017 рік

1 Фінансування бюджетних коштів – загальний 

фонд, тис. грн.
38524,7

2 Залишок коштів по спеціальному фонду, тис. 

грн.
11455,3

3 Середньооблікова чисельність штатних 

працівників, осіб
728

4 Кредиторська заборгованість по
- заробітній платі, стипендії і     комунальних 

платежах відсутня

5 Використано коштів на оздоровлення науково-

педагогічних працівників, тис. грн.
1687,8

6 Матеріальна допомога, тис. грн. 70,2

7 Премії , тис. грн. 1809,8

8 Премії до ювілею, тис.грн. 24,3
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Літопис  

 

Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету 

2017–2018 навчальний рік 
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