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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 

 

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний 

університет» (ДВНЗ «ХДАУ») – один із провідних вищих навчальних 

закладів Півдня України, який був заснований у 1874 році. Є одним із 

найстаріших вищих навчальних закладів України та Європи, що здійснює 

підготовку студентів за багатоступеневою системою: бакалавр, магістр, 

доктор філософії, доктор наук. Університет готує фахівців для 

агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та 

інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження.  До структури університету входять п’ять факультетів: 

агрономічний (АФ), біолого-технологічний (БТФ), водного господарства, 

будівництва та землеустрою (ФВГБЗ), рибного господарства та 

природокористування (ФРГП) та економічний (ЕФ); наукова бібліотека, 25 

кафедр; 12 провідних наукових шкіл; Скадовський технікум ДВНЗ «ХДАУ»; 

дослідно-виробнича дільниця; сучасна навчально-лабораторна база; 

навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»; 

навчально-методичний центр довузівської підготовки та міжнародної освіти, 

навчально-виробнича майстерня, 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, три 

музеї, власна автономна котельня, спортивний комплекс, водна станція на 

р. Дніпро, відокремлений структурний підрозділ «База відпочинку «Колос» 

на березі Чорного моря.  

В університеті працює понад 200 науково-педагогічних працівників, в 

тому числі: академік, 3 член-кореспондента НААНУ, 22 докторів наук, 16 

професорів, 138 кандидатів наук, 106 доцентів. Співробітниками університету 

за роки незалежності України одержано понад 300 патентів та більше 200 

авторських свідоцтв на винаходи. Також в університеті діє спеціалізована 

Вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це відкриває 

шлях для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
ДВНЗ «ХДАУ» сприяє академічній мобільності студентів. Так, на 

сьогодні діють такі міжнародні програми для студентів: з Федерацією 

«Обміни Франція – Україна» - стажування у Франції для студентів, 

викладачів та наукових працівників. Вивчення французької мови з можливим 

працевлаштуванням на спільних франко-українських підприємствах; з 

Поморською Академією (м. Слупськ, Польща). Семестрове навчання 

студентів з метою одержання подвійних дипломів; з Університетом 

Південної Богемії  (м. Водняни, Чеська республіка). Міжнародна програма 

обміну студентів для стажування та проходження виробничої практики на 

сільськогосподарських підприємствах Німеччини. 
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І. РОБОТА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 

Прийом на навчання до Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» у 2018 р. здійснювався 

відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» у 2018 р. (зі змінами та 

доповненнями), затверджених 21 червня 2018 р. Вченою радою університету, 

розроблених відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України в 2018 р., затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 жовтня 2017 р. №1378 та зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України від 14 листопада 2017 р. за №1397/31265, відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 р. № 409 

«Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України 

в 2018 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 

2018р. за № 600/32053.  

Відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) молодших спеціаліста, бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів, та ліцензованого обсягу ДВНЗ «ХДАУ» і відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про 

узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих 

навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 

напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

10 січня 2017 р. за № 20/29888 та підготовка фахівців за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) 

рівнями вищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. 

№266 й на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 в 

університеті здійснюється підготовка фахівців за наступними 

спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 

«Екологія», 103 «Науки про Землю», 181 «Харчові технології», 183 

«Технології та захист навколишнього середовища»,  191 «Архітектура та 

містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та 

землеустрій», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 

«Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 

«Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 

241 «Готельно-ресторанна справа», 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» здійснює набір 

на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, спеціальностями 

відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей в межах 

ліцензованого обсягу, у тому числі, в відокремленому структурному 



 5 

підрозділі Скадовський технікум ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» І-ІІ рівнів акредитації, що функціонує в структурі університету. 

Крім того, в університеті здійснюється підготовка до вступу у ЗВО громадян 

України. 

У 2017 р. на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

було створено Освітній центр «Крим-України», відповідно до положення 

якого, у 2018 р. було зараховано 11 осіб.   

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

у 2018 р. за ступенем «Бакалавр», ступенем «Магістр» доведені 
Міністерством освіти і науки України становлять: 

- за ступенем «Бакалавр» – 209 чол. ( в тому числі: денна форма – 162 

чол., заочна – 47 чол.); 

- за ступенем «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» – 152 

чол. ( в тому числі: денна форма – 123 чол., заочна – 29 чол.); 

- за ступенем «Магістр» – 197 чол. ( в тому числі: денна форма – 125 

чол., заочна – 72 чол.). 

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

у 2018 році за ступенем «Бакалавр» денної та заочної формами навчання за 

спеціальностями становлять (чол.): «Економіка» – 11 (денна), 1 (заочна); 

«Облік і оподаткування» – 12 (денна), 21 (заочна); «Менеджмент» – 12 

(денна), 2 (заочна); «Публічне управління та адміністрування» – 3 (денна), 0 

(заочна); «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 22 (денна), 1 

(заочна); «Екологія» – 7 (денна), 6 (заочна); «Науки про Землю» – 8 (денна), 2 

(заочна); «Харчові технології» – 29 (денна), 0 (заочна); «Технології захисту 

навколишнього середовища» – 7 (денна), 0 (заочна); «Будівництво та 

цивільна інженерія» – 18 (денна), 10 (заочна); «Геодезія та землеустрій» – 

14 (денна), 4 (заочна); «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології» – 3 (денна), 0 (заочна); «Агрономія» – 48 (денна), 18 (заочна); 

«Захист і карантин рослин» – 19 (денна), 0 (заочна); «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва» – 50 (денна), 5 (заочна); 

«Лісове господарство» – 7 (денна); «Садово-паркове господарство» – 

9 (денна); «Водні біоресурси та аквакультура» – 6 (денна), 25 (заочна). 

Приймальна комісія ДВНЗ «ХДАУ» здійснювала свою діяльність щодо 

процесу прийому документів та його документального забезпечення 

відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого Вченою  

радою ДВНЗ «ХДАУ» 28 грудня 2017 р., Правил прийому до ДВНЗ «ХДАУ» 

у 2018 році (зі змінами та доповненнями), затверджених Вченою радою 

ДВНЗ «ХДАУ» 21 червня 2018 р.   

Склад приймальної комісії в кількості 19 осіб затверджено наказом ректора 

від 29.12.2017 р. № 247/б.і. «Про затвердження складу приймальної комісії» 

та від 05.06.2018 р. №110/б.і. «Про внесення змін до наказів». 

Відповідно до наказів від 27.02.2018 р. № 44/б.і. «Про створення 

фахових атестаційних комісій та комісій по проведенню співбесід», від 

05.06.2018 р., від 03.07.2018 р. № 128/б.і. «Про внесення змін до наказів» 

створені фахові атестаційні комісії та комісії по проведенню співбесід для 
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організації та проведення фахових вступних випробувань зі спеціальностей: 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 103 

«Науки про Землю», 181 «Харчові технології», 183 «Технології та захист 
навколишнього середовища», 191 «Архітектура та містобудування», 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 201 

«Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 204 «Технологія виробництва 

та переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 

«Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 

241 «Готельно-ресторанна справа», 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

Відповідно до наказу від 27.02.2018 р. № 43/б.і. створені предметні 
екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід для проведення 

вступних випробувань з української мови та літератури, математики, біології, 
фізики, географії, історії України.  

Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів при 

вступі до університету створено апеляційну комісію (наказ № 46/б.і. 
від 27.02.2018 р.). Порядок подання та розгляду апеляцій доведено до відома 

абітурієнтів на інформаційному стенді та на офіційному сайті університету, 

як це зазначено в Положенні про апеляційну комісію ЗВО. 

Наказом про створення відбіркової комісії (№ 47/б.і. від 27.02.2018 р.) 

затверджено голову та технічний персонал, наказом про закріплення 

адміністратора користувачів для роботи з ЄДЕБО (№ 48/б.і від 27 02.2018 р., 

№123/б.і. від 25.06.2018 р.) - відповідального за супровід та роботу 

інформаційної системи «Конкурс» та «Електронний вступ», відповідальних 

за внесення відомостей та даних до ЄДЕБО. 

В університеті існує розподіл функціональних обов’язків між членами 

приймальної комісії: затверджено функціональні обов’язки голови 

приймальної комісії, відповідального секретаря, заступника відповідального 

секретаря, голови та членів фахових атестаційних (екзаменаційних) комісій, 

голови та членів предметних екзаменаційних комісій та технічних секретарів. 

Згідно розроблених функціональних обов’язків проводяться інструктажі для 

технічних секретарів приймальної комісії. 
Засідання приймальної комісії проводяться відповідно до плану роботи, 

затверджених ректором університету 29 грудня 2018 р., оформлюються 

протоколами. 

У закладі вищої освіти є в наявності всі необхідні нормативні, 
інструктивні та розпорядчі документи, які регламентують організацію та 

проведення прийому у 2018 р. Фактів зміни переліку предметів, що визначені 
Правилами прийому, не відбувалося. Внутрішніх вступних випробувань для 

осіб, яким це заборонено за Умовами прийому до вищих навчальних закладів, 

або при поданні сертифікатів нижче 100 балів перескладання цього предмету 

не відбувалося. У 2018 р. проводився творчий конкурс для вступу на 

спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» (24.07.2018 р. – вступне 
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випробування з графіки-креслення, 25.07.2018 р. – вступне випробування з 

рисунку). 

Бланкова продукція приймальної комісії відповідала зразкам, 

встановленим Міністерством освіти і науки України згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.02.2018 р. № 160 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 
освіти».  

Станом на 01.08.2018 р. всі заяви від абітурієнтів були відображені в 

системі «Конкурс» та на офіційному веб-сайті університету в форматі 
рейтингового списку, що передбачено правилами прийому. На дошках 

оголошень та Інтернет-сторінці розміщена інформація щодо спеціальностей 

підготовки фахівців, Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти Державним вищим навчальним закладом «Херсонський 

державний аграрний університет», правила прийому. На інформаційних 

стендах, в засобах масової інформації та WEB-сайті ЗВО викладено 

інформацію про апеляційну комісію, положення про проведення електронної 
подачі документів абітурієнтів до ДВНЗ «ХДАУ». На всіх інформаційних 

носіях висвітлено номери телефонів «Гарячої лінії» Міністерства освіти і 
науки України. 

На сайті ДВНЗ «ХДАУ» у розділі «Абітурієнт» під час «Вступної 
кампанії 2018 р.» наведена наступна інформація: 

1. Приймальна комісія : 

- список вступників, які зараховані на місця державного замовлення 

(бюджет); 
- список вступників, які рекомендовані до зарахування за кошти 

фізичних і юридичних осіб (контракт); 
- ліцензовані обсяги та обсяги державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою у ДВНЗ «ХДАУ»; 

- положення про приймальну комісію; 

- положення про апеляційну комісію; 

- консультативний телефон «Вступна кампанія 2018 року»; 

- телефон довіри та консультаційного пункту з питань вступної кампанії 
2018 при управлінні освіти і науки Херсонської облдержадміністрації; 

- положення та програми для вступу в ДВНЗ «ХДАУ» (Положення про 

електронний вступ). 

2. Правила прийому до ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» у 2018 році (зі змінами та доповненнями). 

3. Освітній центр «Крим-Україна»: 

- місце знаходження, номери телефонів, графік роботи; 

- нормативні документи Міністерства освіти і науки України; 

- покрокові інструкції «Як здобути українську освіту дітям та молоді з 

Криму»  та  «Як здобути українську освіту дітям та молоді з Донбасу»; 

- номери телефонів та «гарячої лінії» Фонду “Відкрита політика” для 

школярів і студентів з тимчасово непідконтрольних Україні територій 

Донецької та Луганської областей, окупованих Криму та м. Севастополя.  
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4. Спеціальності: 
-  перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів); 

- інформація про факультети та спеціальності ДВНЗ «ХДАУ».  

5. Вартість навчання у ДВНЗ «ХДАУ» підготовки бакалаврів та 

магістрів  на 2018-2019 навчальний рік; терміни та вартість навчання для 

іноземних громадян. 

6. Розклад вступних випробувань. 

7. Контакти приймальної комісії: 
- адреса приймальної комісії; 
- номери телефонів, електронної пошти приймальної комісії. 
Станом на 31.07.2018 р. до приймальної комісії ДВНЗ «ХДАУ» на 

навчання подано всього 2890 заяв, в тому числі за ступенем «Бакалавр» – 

1690, ступенем «Магістр» – 1200 (табл.1).  

Таблиця 1.1  

Кількість поданих заяв у 2016-2018 рр. 

Рік 

Денна форма Заочна форма 
Бакалавр  

Магістр  
Бакалавр  

Магістр  
ПЗСО ОКР «МС» ПЗСО ОКР «МС» 

2016 1828 330 358 91 133 297 

2017 1304 369 468 159 199 489 

2018 1023 334 640 155 178 560 

 

Всього до ДВНЗ «ХДАУ» подано 1178 заяв від осіб, на базі повної 
загальної середньої освіти для вступу для здобуття ступеня вищої освіти 

«Бакалавр». Зараховано 353 осіб, в тому числі, на місця державного 

замовлення 209 осіб, за кошти фізичних (юридичних) осіб – 144 особи 

(табл.2,3).  

Таблиця 1.2 

Кількість зарахованих вступників за період 2016-2018 рр. 

Рік 

Денна форма Заочна форма 
Бакалавр  

Магістр  
Бакалавр  

Магістр  
ПЗСО ОКР «МС» ПЗСО ОКР «МС» 

2016 202 185 199 49 80 121 

2017 234 137 270 63 73 212 

2018 285 163 334 68 47 223 

 

До університету у 2018 р. подано 512 заяв від абітурієнтів з ОКР 

«Молодший спеціаліст» (334 заяви на денну форму навчання та 178 заяв на 

заочну. З них зараховано на денну форму навчання 163 вступника та на 

заочну 47 осіб. 152 студенти зараховані за державним замовленням, 58 осіб – 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 
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Таблиця 1.3 

Кількість зарахованих вступників за період 2016-2018 рр.  

за джерелами фінансування 

Рік 

Державне замовлення 
За кошти фізичних та/або  

юридичних осіб 

Бакалавр  

Магістр  

Бакалавр  

Магістр  
ПЗСО 

ОКР 

«МС» 
ПЗСО 

ОКР 

«МС» 

2016 103 196 203 148 69 117 

2017 111 124 164 186 86 318 

2018 209 152 197 144 58 360 

 

На ступінь вищої освіти «Магістр» всього у 2018 році було подано 640 

заяв на денну та 560 заяв на заочну форми навчання. З них зараховано 334 

вступника на денну та 223 на заочну форми навчання. За державним 

замовленням на денну форму навчання зараховано 197 студентів, за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб – 360. 

У 2017 році на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» було створено Освітній центр «Крим-України», відповідно до 

положення якого у 2018 році було зараховано 11 осіб.  Всього в цьому році 
вступила 21 особа з ТОТ Крим. 

154 учасника бойових дій та демобілізованих військовослужбовців, що 

проходили службу у зоні проведення ООС, були зараховані до ДВНЗ 

«ХДАУ» за державним замовленням та за контрактною формою,  38 

вступника з яких здійснюють навчання за Обласною програмою «Розвиток 

людського капіталу Херсонської області», метою якої є створення 

необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу області та 

забезпечення потреб регіонального ринку праці. 
Приймальною комісією ДВНЗ «ХДАУ» витримана процедура та строки 

формування й оприлюднення рейтингових списків вступників. Рішення про 

рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення 

приймалося не пізніше 12 години 07 серпня 2018 р.  

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування було 

оприлюднено в день його прийняття на офіційних стендах Приймальної 
комісії ДВНЗ «ХДАУ» та на сайті університету. 

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. вступники, які не 

рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету. 

Зазначені списки оновлювалися при внесенні змін протягом строку 

проведення конкурсного відбору. Після виконання всіх вимог вступниками 

для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених 

обсягах приймальною комісією сформовані списки рекомендованих для 

зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 
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Дані про результати зарахування на денну та заочну форми навчання за 

ступенем «Бакалавр» наведено в табл. 4, 5. 

Таблиця 1.4 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти  

денної форми навчання 

№ 

Ш
иф

р 
сп

ец
іа
ль

но
ст
і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:     162 123 285 

1 051 Економіка 2 8 10 

2 071 Облік і оподаткування 6 1 7 

3 073 Менеджмент 9 14 23 

4 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
12 6 18 

5 101 Екологія 2 9 11 

6 103 Науки про Землю 3 0 3 

7 181 Харчові технології 17 6 23 

8 183 
Технології захисту  

навколишнього середовища 
2 0 2 

9 191 
Архітектура та 
містобудування 

0 7 7 

10 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
7 0 7 

11 193 Геодезія та землеустрій 8 6 14 

12 194 

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 
технології 

2 0 2 

13 201 Агрономія 28 21 49 

14 202 Захист і карантин рослин 12 2 14 

15 204 

Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва 

40 7 47 

16 205 Лісове господарство 2 3 5 

17 206 
Садово-паркове 
господарство 

4 0 4 

18 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
3 5 8 

19 241 
Готельно-ресторанна 

справа 
0 8 8 

20 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
3 20 23 
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Таблиця 1.5 

Список зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти  

заочної форма навчання 

№ 
Ш

иф
р 

сп
ец

іа
ль

н
ос

ті
 Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:     47 21 68 

1 051 Економіка 1 1 2 

2 071 Облік і оподаткування 2 0 2 

3 073 Менеджмент 2 2 4 

4 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

1 2 
3 

5 101 Екологія 4 1 5 

6 103 Науки про Землю 2 0 2 

7 181 Харчові технології 0 2 2 

8 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
5 0 5 

9 193 Геодезія та землеустрій 2 1 3 

10 194 

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 

технології 

0 3 

3 

11 201 Агрономія 11 1 12 

12 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
17 0 17 

13 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
0 8 8 

 

Дані про результати зарахування за ступенем вищої освіти «Бакалавр» на 

основі ОКР «Молодший спеціаліст» зі скороченим терміном навчання  денної 
та заочної форм навчання наведено в табл. 6, 7. 
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Таблиця 1.6 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» зі скороченим терміном 

навчання денної форми навчання 

 

№ 

Шифр  

спеціально
сті 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:     123 40 163 

1 051 Економіка 9 2 11 

2 071 Облік і оподаткування 6 3 9 

3 073 Менеджмент 3 0 3 

4 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
10 1 11 

5 101 Екологія 5 2 7 

6 103 Науки про Землю 5 3 8 

7 181 Харчові технології 12 10 22 

8 183 
Технології захисту  

навколишнього середовища 
5 0 5 

9 191 
Архітектура та 
містобудування 

0 3 3 

10 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
11 0 11 

11 193 Геодезія та землеустрій 6 2 8 

12 194 

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 
технології 

1 13 14 

13 201 Агрономія 20 0 20 

14 202 Захист і карантин рослин 7 0 7 

15 204 

Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва 

10 0 10 

16 205 Лісове господарство 5 0 5 

17 206 Садово-паркове господарство 5 0 5 

18 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
3 1 4 
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Таблиця 1.7 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» зі скороченим терміном 

навчання  заочної форми навчання 

 

№ 

Ш
иф

р 
сп

ец
іа
ль

н
ос

ті
 Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:     29 18 47 

1 101 Екологія 2 3 5 

2 183 
Технології захисту  навколишнього 

середовища 
0 2 2 

3 192 Будівництво та цивільна інженерія 5 3 8 

4 193 Геодезія та землеустрій 2 0 2 

5 194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
0 2 2 

6 201 Агрономія 7 7 14 

7 204 
Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 
5 0 5 

8 207 Водні біоресурси та аквакультура 8 0 8 

9 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
0 1 1 

 

Дані про результати зарахування за ступенем «Бакалавр» на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст» на 2 курс із нормативним терміном навчання  денної 
та заочної форм навчання наведено в табл. 8, 9. 

Таблиця 1.8 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«Бакалавр» на 2 курс з нормативним терміном навчання  

 денної форми 

№ 

Шифр  

спеціальнос
ті  

Назва 
спеціальності  

ОКР «Мол. 

спец.» 
ІІ вища Всього 

Всього:     0 2 2 

1 192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 
0 1 1 

2 193 
Геодезія та 
землеустрій 

0 1 1 
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Таблиця 1.9 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«Бакалавр» на 2 курс з нормативним терміном навчання  заочної форми 

 

№ 
Ш

иф
р 

сп
ец

іа
ль

но
ст
і 

 
Назва спеціальності  

ОКР 

«Мол. 

спец.» 

ІІ вища Всього 

Всього:     0 14 14 

1 073 Менеджмент 0 1 1 

2 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 0 2 2 

3 193 Геодезія та землеустрій 0 1 1 

4 201 Агрономія 0 1 1 

5 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
0 9 9 

 

Дані про результати зарахування за ступенем «Бакалавр» на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст» на 3 курс із нормативним терміном навчання  денної 
та заочної форм навчання наведено в табл. 10, 11 та на 4 курс із нормативним 

терміном навчання  денної форми у табл.12. 

Таблиця 1.10 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«бакалавр» на 3 курс з нормативним терміном навчання 

денної форми 

 

№ 

Шифр  

спеціально
сті 

Назва спеціальності 
ОКР «Мол. 

спец.» 
ІІ вища Всього 

Всього:     2 3 5 

1 051 Економіка 1 0 1 

2 201 Агрономія 0 1 1 

3 205 Лісове господарство 0 2 2 

4 
207 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

1 0 1 
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Таблиця 1.11 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«Бакалавр» на 3 курс з нормативним терміном навчання 

заочної форми 

 

№ 

Ш
иф

р 
сп

ец
іа
ль

но
ст
і 

 Назва спеціальності  
ОКР «Мол. 

спец.» 
ІІ вища Всього 

Всього:     7 3 10 

1 051 Економіка 1 1 2 

2 071 Облік і оподаткування 3 0 3 

3 073 Менеджмент 1 0 1 

4 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
1 1 2 

5 181 Харчові технології 0 1 1 

6 193 Геодезія та землеустрій 1 0 1 

 

Таблиця 1.12 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2018 році за ступенем 

«Бакалавр» на 4 курс з нормативним терміном навчання денної форми 

 

№ 

Ш
иф

р 
сп

ец
іа
ль

но
ст
і 

Назва спеціальності  
ОКР «Мол. 

спец.» 
ІІ вища Всього 

Всього:     0 19 19 

1 181 Харчові технології 0 19 19 

 

Дані про результати зарахування на денну та заочну форми навчання за 

ступенем вищої освіти «Магістр» наведено в табл. 1.13, 1.14. 
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Таблиця 1.13 

Результати зарахування здобувачів вищої освіти у 2018 році  
за ступенем «Магістр» денної форми навчання 

 

№ 

Ш
иф

р 
сп

ец
іа
ль

но
ст
і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:     125 209 334 

1 051 Економіка 3 8 11 

2 071 Облік і оподаткування 2 23 25 

3 073 Менеджмент 2 23 25 

4 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
4 11 

15 

5 101 Екологія 4 21 25 

6 103 Науки про Землю 6 4 10 

7 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
11 22 33 

8 193 Геодезія та землеустрій 11 14 25 

9 194 

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 
технології 

11 14 
25 

10 201 Агрономія 35 25 60 

11 204 

Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва 

20 10 
30 

12 206 Садово-паркове господарство 3 12 15 

13 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
8 17 25 

14 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
5 5 10 
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Таблиця 1.14 

Результати зарахування здобувачів вищої освіти у 2018 році  
за ступенем «Магістр» заочної форми навчання 

№ 
Ш

иф
р 

сп
ец

іа
ль

но
ст
і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:     72 151 223 

1 051 Економіка 1 7 8 

2 071 Облік і оподаткування 1 17 18 

3 073 Менеджмент 0 19 19 

4 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
5 4 

9 

5 101 Екологія 10 11 21 

6 192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
7 12 19 

7 193 Геодезія та землеустрій 4 11 15 

8 194 

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 
технології 

0 20 
20 

9 201 Агрономія 15 25 40 

10 204 

Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва 

11 6 17 

11 206 Садово-паркове господарство 2 1 3 

12 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
16 8 24 

13 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
0 10 10 

 

У 2018 р. приймальна комісія ДВНЗ «ХДАУ» здійснювала прийом для 

здобуття вищої освіти за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» за 

спеціальностями: 051 «Економіка», 201 «Агрономія», 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». Подача документів відбувалася з 01 серпня 2018 р. по 18.00 

годин 14 серпня 2018 р. 

ДВНЗ «ХДАУ» за даним ступенем навчання отримав по всім 

спеціальностям 10 місць державного замовлення (денна форма – 6 місць, 

вечірня – 4 місць) з них «Економіка» – денна форма навчання 1, вечірня – 3, 

«Агрономія» - 2 місця на денній формі навчання, «Технологія виробництва 
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та переробки продукції тваринництва» – денна форма навчання 1, «Водні 
біоресурси та аквакультура» – денна форма навчання 2, вечірня – 1. 

Для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» за денною та 

вечірньою формами навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 

2018 р. було зараховано 1 особу за спеціальністю 051 «Економіка» та 2 особи 

за спеціальністю 201 «Агрономія». 

До докторантури ДВНЗ «ХДАУ» було зараховано на місця державного 

замовлення денної форми навчання 1 особу за спеціальністю 201 

«Агрономія» й 1 особу за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». 

У 2018 р. здійснювався прийом на навчання іноземців та осіб без 

громадянства до ДВНЗ «ХДАУ» згідно із Законами України «Про вищу 

освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 

закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 

року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва 

областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і 
адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», 

постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 

«Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 

684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 

1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців 

та осіб без громадянства » (Із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 № 1167 від 11.08.2017, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 р. за № 

1097/30965). Подача документів відбувалася з 01 серпня по 20 жовтня 2017 р. 

12 іноземців стали студентами ДВНЗ «ХДАУ» зі спеціальностей за 

наступними формами навчання ступеня вищої освіти «Бакалавр»:  

«Економіка» - 1 (денна),  4 (заочна); 073 «Менеджмент» - 2 (денна); 241 

«Готельно-ресторанна справа» - 2 (денна);  181 «Харчові технології» - 2 

(денна); 192 «Будівництво та цивільна інженерія» - 1 (денна). 

3 іноземців стали студентами ДВНЗ «ХДАУ» зі спеціальностей за 

наступними формами навчання ступеня вищої освіти «Магістр»:  073 
«Менеджмент» - 1 (денна), 071 «Облік і оподаткування» - 1 (заочна), 204 

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» - 1 (денна). 
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2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1 Організація навчального процесу і результати рейтингу студентів 
 

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний 

аграрний університет» функціонує відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково - 

технічну діяльність», нормативними документами Міністерства освіти і 
науки України, а також «Положення про організацію освітнього процесу в 

ДВНЗ «ХДАУ», Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 

Положення про практичну підготовку студентів ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет», Положення про проведення атестації 
студентів та семестрового контролю. 

Освітній діяльність університету базується на принципах науковості, 
гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від 

втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних 

організацій; він спрямований на створення умов для самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 

фахівцях. 

Навчальний процес у ДВНЗ «ХДАУ» забезпечується 

висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, що дає 

можливість випускникам добре оволодіти теоретичними і практичними 

знаннями та бути професійними фахівцями. Висока якість підготовки 

студентів підтверджується стабільним попитом виробництва на випускників 

університету. Інструментом інтегрованого оцінювання студентів з вивчених 

дисциплін на окремих етапах є академічний рейтинг, який є комплексним 

показником якості навчання студента, його розвитку на певному етапі. Такий 

показник визначає не тільки якість отриманих знань і вмінь з окремих 

дисциплін, а й активність, творчість та самостійність студента. За 

результатами екзаменаційних сесій 2018 року показники успішності та якості 
навчання студентів відповідають нормативним вимогам. 

Згідно рейтингових показників оцінювання знань студентів у 2018 році 
були призначені академічні: 

- стипендія Президента України: Грицкова Катерина Юріївна – АФ, 

Пасєчко Дітрих-Володимир Дмитрович – БТФ, Сокольник Олена Сергіївна – 

ФРГП.  

- стипендія Верховної ради України: Лобанова Тетяна Юріївна ФВГБЗ 

-стипендія Херсонської Обласної ради: Гавришків Максим Юрійович 

АФ, Соколова Маргарита Павлівна ЕФ 

Протягом звітного періоду в Університеті традиційно проводили 

оцінювання та контроль, а саме: 1) вхідні контрольні роботи з іноземних мов  

і фахових профільних дисциплін на першому курсі; 2) поточні та підсумкові 
(семестрові) оцінювання знань студентів; 3) контрольні роботи з контролю 

залишкових знань; 4) ректорські контрольні роботи; 5)підсумкове 
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оцінювання випускників на екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт (табл.. 

2.1). 

Таблиця 2.1  

Результати успішності студентів ХДАУ у 2018 році по факультетам  

за показником абсолютна успішність (%) 

 

№ з/п Факультети 
Абсолютна 
успішність 

Якість 

1 Економічний 100 53,0 

2 Біолого-технологічний 
94,99 60,78 

3 Агрономічний 
89,88 50,5 

4 Водного господарства, будівництва 
та землеустрою 

88,0 75,0 

5 Рибного господарства та 
природокористування 

88,8 65,43 

 

Найвища абсолютна успішність у студентів економічного факультету 

(100%), найнижча у студентів факультету рибного господарства та 

природокористування (68,08%) . За показником якості знань найкраща 

позиція у факультету рибного господарства та природокористування 

(65,43%) найнижчій показник у студентів агрономічного факультету (50,5%).  

Слід зазначити, що показники абсолютної успішності у розрізі 
факультетів мають незначну розбіжність, тому можна відмітити високий 

рівень успішності по університету загалом.  

 

2.2. Бази практик та практична підготовка студентів 

Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки 

фахівців у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Практика 

передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і 
навичок роботи у різних галузях. З цією метою на факультетах діють 

наскрізні програми навчальних та виробничих практик, які передбачають 

безперервне практичне навчання студентів, починаючи з 1-го курсу і до 

випуску. Програми складені на підставі і відповідно до положення про 

проведення практики студентів Вищих навчальних закладів України, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 8 квітня 

1993 року. Строки проведення практик визначені в навчальному плані, 
затвердженому Міністерством освіти і науки України.  

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення при отриманні потрібного достатнього обсягу практичних знань і 
умінь, необхідних для майбутньої роботи в с.-г. підприємствах, відповідно до 

різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр. 

Для забезпечення набуття студентською молоддю під час навчання 

практичних навичок з трудової діяльності за фахом, необхідних на 
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виробництві програмою передбачені різні види практик: ознайомча; 

навчальна; виробнича. 

Мета проходження виробничої практики – сформувати навички 

практичної роботи, необхідних для самостійного здійснення сільськогоспо-

дарської діяльності, прийняття професійно виважених рішень.  

Базами виробничих практик студентів університету є понад 140 

державних та приватних установ: передових с.-г. підприємств, вітчизняних 

наукових установ, фермерських господарств, організацій Херсонської області 
та інших областей півдня України, які мають відповідні можливості для 

забезпечення виконання затвердженої програми. Підставою для проходження 

виробничої практики є договір про проведення спільної навчально-

виробничої діяльності між навчальним закладом і підприємством 

(установою). 

При проходженні виробничої практики студенти з нахилом до науково-

дослідної роботи та магістранти залучаються до роботи у вітчизняних 

наукових установах: Інститут зрошуваного землеробства НААНУ, Генічеська 

дослідна станція Інституту зернового господарства НААНУ, Інститут рису 

НААНУ,  Інститут південного овочівництва і баштанництва НААНУ тощо. 

Бази практики створюють для студентів належні організаційні та 

безпечні умови і надають їм допомогу в отримані досвіду практичної роботи. 

Від бази практики керівництво здійснюється провідними 

висококваліфікованими співробітниками, які безпосередньо працюють зі 
студентами, або керівниками цих установ, до керівництва практикою 

залучаються досвідчені викладачі університету. 

Треба відмітити, що більшість студентів при проходженні виробничої 
практики працюють на конкретних посадах молодшої та середньої ланки 

керівного складу підприємств, значна кількість студентів 

працевлаштовуються у господарствах в яких проходили виробничу практику.  

 

2.3. Освоєння викладачами нових спеціальних комп’ютерних 

програм з дисциплін та впровадження їх в навчально-науковий процес 
 

Протягом 2018 року викладачами університету активно 

використовуються та впроваджуються у навчальний процес комп’ютерні 
програми ArchiCAD, Digital, AutoCAD, Kompas 11, ENVI та ін., що підвищує 

якість підготовки здобувачів вищої освіти. Практична цінність підготовки 

здобувачів вищої освіти університету відзначається проведенням значної 
кількості занять на базах провідних підприємств регіону за всіма 

спеціальностями. 

На кафедрах університету в навчальному процесі та науковій роботі 
використовуються наступні програми:  

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office PowerPoint 

4. Statistica, Mathcad 

5. PDF редактор 

6. Virtual Video Studios 

7. Microsoft Office PowerPoint 

8. Mathcad, Paint  
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9. Экзаменатор 

10. Testpro 

11. Test-W
2
  

12. Mowi maker 

13. АВК-5 

14. Adobe Premiere 

15.Corel Video Studio 

16. ArcGIS 

 17.Statistica

 

В університеті, на економічному факультеті використовується 

програмний продукт Soft. Farm.  Це програмне рішення, яке сфокусовано на 

поліпшенні управління процесами агропідприємства та розраховано на 

компанії, що займаються рослинництвом й тваринництвом на основі 
хмарних технологій. На факультетах освоєні та впроваджені у навчальний 

процес такі нові комп’ютерні програми: для складання прогностичного 

графіку поливу використовується програма CROPWAT 8.0 (розроблена 

Джоссом Свенненуісом для Відділу розвитку та управління водних ресурсів 

FAO). Істотні відмінності в даних в експериментальних дослідженнях 

оцінюються за допомогою двосторонньої ANOVA з використанням 

процедури PROC GLM SAS. Продовжено активне впровадження системи 

«Moodle» - віртуального навчального середовища, системи дистанційного 

навчання, управління курсами. У системі створюються та зберігаються 

електронні навчальні матеріали та задається послідовність їх вивчення. 

Доступ к «Moodle» здійснюється завдяки інтернету, тому здобувачі вищої 
освіти  не прив’язані до конкретного міста та часу, мають можливість 

рухатись по матеріалам у власному темпі із будь-який частини земної кулі 
(окремі елементи використовуються у всіх дисциплінах) 

Викладачі ДВНЗ ХДАУ регулярно впроваджують в освітній процес 

активні методи  та сучасні технології навчання, такі як:  

1. Інтелектуальна розминка (експрес-опитування);  

2.Дискусійні методи (діалог, групова дискусія, припрацювання та 

аналіз життєвих ситуації);  

3. Ігрові методи (дидактичні ігри, творчі ігри, в тому числі ділові, 
рольові ігри, організаційно діяльнісні ігри, контрігри); 

4. Метод діалогу та взаємодії між викладачем та студентами 

(коментування, бесіда, обговорення, опитування, взаємоперевірка, конкурс, 

диспут, мозковий штурм, інсценування та ін.);  

5. Кейс-метод - дає змогу максимально наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності у конкретних ситуаціях. Суть методу полягає 

у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких 

називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення 

рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни. 

У навчальному процесі активно використовуються такі інноваційні 
технології: Структурно-логічні технології: шляхом поетапної організації 
системи навчання, яка забезпечує логічну послідовність постановки і 
розв'язання поставлених задач на основі відбору їх змісту, форм, методів і 
засобів навчання на кожному етапі з урахуванням поетапної діагностики 

результатів. Інтеграційні технології: шляхом включення до переліку 

самостійної роботи питань, які забезпечують інтеграцію міжпредметних 

знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні навчальних тем та 
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завдань. Ігрові технології: шляхом включення до системи навчання 

ситуаційних вправ та завдань, під час виконання яких формуються уміння 

розв'язувати завдання на основі компромісного вибору (ділові та ролеві ігри, 

імітаційні вправи, індивідуальний тренінг; розв'язання практичних ситуацій 

і задач, комп'ютерні програми тощо). 

Тренінгові технології: шляхом відпрацювання певних алгоритмів 

розв'язання типових практичних завдань, за допомогою комп'ютера або 

певного алгоритму завдань (спілкування, розв'язання ситуації тощо). 

Інформаційно-комп'ютерні технології: шляхом застосування комп'ютерного 

навчання на основі діалогу «людина - машина» за допомогою різноманітних 

навчальних програм (тестових, контролюючих, інформаційних тощо). 

На факультетах університету застосовуються такі форми, методи і 
засоби навчання, які б сприяли підвищенню пізнавального інтересу  

студентів, активності, творчості в одержанні знань і навичок та подальшого 

їх використання на практиці - впровадження особистісно-зорієнтованого 

навчання: прийом смислового опрацювання тексту, виокремлення  в ньому 

ідей, принципів, законів; прийоми стислого та найбільш раціонального 

конспектування (план, тези, конспект, реферат); прийоми пошуку додаткової 
інформації (робота з бібліографіями, довідниками, каталогами, словниками, 

енциклопедіями) 

       Навчальні плани, що розробляються для підготовки бакалаврів з усіх 

спеціальностей, містять елементи дуальної освіти. Продовжується активна 

робота факультетів з розширення підприємств-партнерів для реалізації 
дуальної освіти. Підсумки роботи студентів за окремими навчальними 

дисциплінами проводяться у вигляді науково-практичних конференцій, з 

обов’язковою доповіддю на ній (для старших курсів бакалаврату і 
обов’язково - магістрів). Також до навчального процесу долучаються 

провідні фахівці галузей, які передають студентам свій практичний досвід 

шляхом проведення лекцій та виїзних занять. 

 

2.4. Перелік освітніх програм за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у ДВНЗ ХДАУ 

Підготовка фахівців в Університеті здійснюється ступенево за першим 

(бакалаврським) рівнем та другим (магістерським) згідно з рівнем  

акредитації. Крім  того, Університет здійснює перепідготовку  та отримання 

другої вищої освіти.  

Факультет рибного господарства та природокористування 

1. ОП «Водні біоресурси та аквакультура» за спеціальністю 207 «Водні 
біоресурси та аквакультура» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. 

2. ОП «Водні біоресурси та аквакультура» за спеціальністю 207 «Водні 
біоресурси та аквакультура» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

3. ОП «Водні біоресурси та аквакультура» за спеціальністю 207 «Водні 
біоресурси та аквакультура» за третім рівнем вищої освіти (доктор 

філософії). 
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4. ОП «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

5. ОП «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

6. Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство» перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

7. Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

8. Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство» другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

Економічний факультет: 
1. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 

051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»). 

2. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (галузь знань 

«Управління та адміністрування»). 

3. Освітня програма підготовки бакалаврів за скороченим терміном 

навчання за спеціальністю 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки»). 

4. Освітня програма підготовки бакалаврів за скороченим терміном 

навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (галузь знань «Управління та адміністрування»). 

5. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 

051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»). 

6. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (галузь знань 

«Управління та адміністрування»). 

7. Освітня програма за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 

«Адміністрування та управління» кваліфікація: бакалавр з обліку і 
оподаткування. 

8. Освітня програма за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 

«Адміністрування та управління» кваліфікація: магістр з обліку і 
оподаткування. 

9. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: Магістр з 

менеджменту, затверджена Вченою радою університету (протокол № 6 від  

31.03.2016 р.). 

10. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: Бакалавр з 

менеджменту, затверджена Вченою радою університету (протокол № 6 від  

31.03.2016 р.)  (АРХІВНА - підготовлено у 2018 році). 
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11. Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 « 

Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», 

кваліфікація: Бакалавр з готельно-ресторанної справи, затверджена Вченою 

радою університету (протокол № 8 від  19.04.2018 р.) 

12. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування», 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

13. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

 

Агрономічний факультет: 
1. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 

201«Агрономія» 

2.  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 202 

«Захист і карантин рослин»  

3. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 203 

«Садівництво і виноградарство»  

4. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 201 

«Агрономія». 

 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

1. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю»; 

2. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю»; 

3. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування»; 

4. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія»; 

5. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія»; 

6. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 

7. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 

8. Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»; 

9. Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». 

 

Біолого-технологічний факультет: 
1.Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня, 

другого (магістерського) рівня та третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
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освіти 

2.Освітньо-професійна програма «Харчові технології» 

 

2.5. Реалізація ступеневої освіти через створення інтегрованої 
неперервної системи відбору і підготовки здобувачів вищої освіти 

Освітній процес у ДВНЗ ХДАУ організовується з урахуванням 

наявного науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-

методичної бази Університету, з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 

оновлення наукових знань, академічної та професійної мобільності, швидкої 
адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, 

технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової 
економіки. 

Одним з основних завдань реалізації ступеневої освіти є створення 

інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою 

«загальноосвітній освітній заклад (ліцей, гімназія) − коледж – Університет» 

(табл. 2.2, 2.3). 

Таблиця 2.2 

Реалізація ступеневої освіти у ДВНЗ «ХДАУ» на базі університету 
№ 

п/

п 

Назва заходу  (школи) 
Кількість  

учасників 

Вік 

учасників 

Період 

проведення 

Економічний факультет 

1 

День економіки та фінансів. 

Відкриті уроки для учнів 10-11 класів 

Киселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Білозерської районної ради Херсонської 
області на тему: 
«Сімейний бюджет» - доцент Бойко Л.О.; 

«Історія виникнення грошей» - доцент 
НікітенкоК.С.; 

«Податки» - асистент Карнаушенко А.С. 

20 16 років 
26.11-30.11.  

2018 р . 

2 Квест «Сходинки до цікавої економіки» 20 
16-17 

років 

26.11-30.11. 

2018 р . 

3 Школа економіки     21 
9-11 

 класи 

04.06–

08.06.2018р . 

4 Школа економіки 23 
9-11  

класи 

29.10.2018р .–

02.11.2018р . 

5 Школа математики 24 
15-17 

років 

08.01.2018 р . 

-12.01.2018 р . 

6 Суботня школа математики 28 
17 

років 

Січень-

березень 

(щосуботи) 

7 Бізнес-школа «Sm@rt Junior» 22 
12-13 

років 

29.10.2018-

02.11.2018 

8 

Щедрування учнів ліцею економіки, 

журналістики та правознавства Херсонської 
міської ради 

20 
15-17 

років 
11.01.02018 
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Продовження табл. 2.2

9 
Зустріч з учнями Херсонського ліцею 

Херсонської обласної ради 
30 

15-17 

років 
27.03.2018 

10 

Дебати за участю школярів Ліцею журналістики, 

економіки та правознавства Херсонської міської 
ради 

18 
15-17 

років 
18.04.2018 

11 
Зустріч з учнями Новотроїцького міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату  
30 

14-17 

років 
12.10.2018 

Біолого-технологічний факультет 
1 Весняна кулінарна школа  28 10-16 02.04-

06.04.2018 

2 Літня кулінарна школа 30 10-16 11.06.-

15.06.2018 

3 Школа кулінарної майстерності для дітей 26 12-16  29.10-
02.11.2018 

 

Таблиця 2.3 

Реалізація ступеневої освіти науково-педагогічними працівниками ДВНЗ 

«ХДАУ» на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсона та області 

№ 

п/п 

Місце 
проведення 

(школа) 
Тема 

ПІБ 

НПП 
Клас Дата 

Агрономічний факультет 

1 Науковий табір  

«Колосок», база 
відпочинку  

«Колос», смт. 
Лазурне 
Скадовського 

району  

Цікавий світ комах.  

Основи ентомології. 
Мринський 

І.М . 

9-10 13.06. 

2018 р . 

2 Лiтня школа 
МАН, дитячий 

табір  
"Крилатий", с. 
Красне 
Скадовського 

району  

1. Будова рослинної клітини. 

Явище плазмолізу  та 
деплазмолізу . 
2. Основи насінництва. 
Встановлення насіннєвої 
продуктивності кавуна сорту  

Продюсер . 

3. Цікавий світ комах. Змагання 
на найвправнішого ентомолога. 
4. Лагенарія звичайна – 

малопоширена овочева 
культура родини Гарбузові. 

Мринський 

І.М . 

9-11 10-11.08.

2018 р . 

Економічний факультет 
1 Каховський 

державний 

агротехнічний 

коледж 

Моя професія бухгалтер  

Сакун А.Ж., 

Пристемськи
й А.С. 

21, 31 

«облік і 
оподатку
вання» 

14.02.

18 

2 

ЗОШ №48 
Бухгалтерські таланти відомих 

людей 
Сакун А.Ж. 10 

18.04.

18 
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Продовження табл. 2.3 

3 

ЗОШ №38 

Квест «Інтернет-шахрайство з 
платіжними картками та 
методи захисту  від нього» 

Круковська 
О.В., 

Коваль С.В. 

 

11 
16.11.

18 

4 
ЗОШ №48 

Квест «Інтернет-шахрайство з 
платіжними картками та 
методи захисту  від нього» 

Коваль С.В., 
Круковська 

О.В. 

11 
22.11.

18 

5 

ЗОШ №48 

Квест «Інтернет-шахрайство з 
платіжними картками та 
методи захисту  від нього» 

Скрипник 

С.В., 

Шепель І.В. 

10 
29.11.

18 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустою 

1 Обласний ліцей 
Херсонської 
обласної ради 

Сучасні технології 
гідротехнічного і 

водогосподарського 

будівництва 

Шапоринська 
Н.М . 

10 15.05.20
18р  

2 Херсонський 

Центр  дитячої та 
юнацької 
творчості 
Херсонської 
міської ради 

Центр  

"Дивосвіт", 

Приймали участь 

ЗСО № 11, 55, 
гімн. № 1 

Круглий стіл «Вплив 

гідротехнічних споруд р . 

Дніпро на її стан» 

Ладичук Д.О. 8, 9 07.09.18 

3 Херсонський 
Центр  дитячої та 
юнацької 
творчості 
Херсонської 
міської ради 
Центр  

"Дивосвіт", 

Приймали участь 

ЗСО 11, 46, 54, 

55, гімн. № 1 

Круглий стіл 
«Екологічний МІКС – 

2018 Від себе до 

глобального» 

Ладичук Д.О. 8, 9 12.10.18 

4 Херсонський 

академічний 

ліцей імені О.В. 
Мішукова 
Херсонського 

державного 

університету , 

м. Херсон 

Відкрите заняття на тему  

«Експрес-методи оцінки 

якості ґрунтів».  

Морозов О.В. 

Ліцеїсти 

випускни
х класів 

15 
листопа

да 
2018 р . 
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3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

У 2018 році університет здійснював свою діяльність за 21 

спеціальність першого (бакалаврського) рівня, 14 спеціальностями другого 

(магістерського) рівня та 4 спеціальностям третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти (табл.. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Перелік спеціальностей ДВНЗ «Херсонський  

державний аграрний університет» 2018р. 
 Код  

спеціальності  

Назва спеціальності  Ліцензований 

обсяг 
Підстава  

Підготовка бакалаврів 

1 
051 Економіка 40 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

2 071 Облік і оподаткування 60 наказ МОН від 05.08.2016 

р. №1408л, наказ МОН від 
19.12.2016 р. №1565 

3 073 

Менеджмент 
100 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

4 074 Публічне управління та 
адміністрування 

50 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

5 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

60 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

6 101 Екологія 80 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

7 103 Науки про Землю 30 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

8 181 Харчові технології 50 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

9 183 Технології захисту 

навколишнього середовища 
25 наказ МОН від 30.06.2016 

р. №1397л, 
наказ МОН від 21.07.2016 

р. №1407л 

10 191 Архітектура та 
містобудування  

50 наказ МОН від 22.05.2018 
№ 933-л 

11 192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

235 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

12 193 Геодезія та землеустрій 30 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

13 194 Гідротехнічне будівництво, 

водна 
інженерія та водні 

технології   

50 

наказ МОН від 02.06.2017 
р. №113-л 

14 201 Агрономія 200 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

15 202 Захист і карантин рослин 

 

40 наказ МОН від 02.06.2017 

р. №113-л 

16 203 Садівництво та 
виноградарство 

(з правом підготовки 
іноземців та осіб без 

громадянства) 

200 
(на строк навчання) 

наказ МОН від 13.07.2018 
№ 1371-л 

17 204  Технологія виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

175 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

18 205 Лісове господарство 15 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

Продовження табл. 3.1 
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19 206  Садово-паркове 
господарство 

15 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

20 207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

140 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

21 241 Готельно-ресторанна 
справа 

50 наказ МОН №666-л від 

15.05.2018 

22 281  Публічне управління та 
адміністрування  

50 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565, 

постанова КМУ від 
27.09.2016, № 674 

Підготовка магістрів 

1 
051 Економіка 

50 наказ МОН від 30.06.2016 

р. №1397л 

2 071 
Облік і оподаткування 

50 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

3 073 Менеджмент  50 наказ МОН від 30.06.2016 

р. №1397л 

4 074 Публічне управління та 
адміністрування 

20 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

5 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

30 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

6 101 Екологія 50 наказ МОН від 26.05.2017 
р. №111-л 

7 103 Науки про Землю 10 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

8 192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

65 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565 

9 193 Геодезія та землеустрій 40 наказ МОН від 30.06.2016 

р. №1397л 

10 194 Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 

технології  

50 
наказ МОН від 02.06.2017 

р. №113-л 

11 201 Агрономія 100 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

12 204  Технологія виробництва  і 
переробки продукції 

тваринництва 

50 наказ МОН від 15.05.2017 

р. №95-л 

13 206 Садово-паркове 
господарство 

25 наказ МОН від 06.07.2016 
р. №1404л 

14 207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

55 наказ МОН від 19.12.2016 

р. №1565 

15 281 Публічне управління та 
адміністрування  

20 наказ МОН від 19.12.2016 
р. №1565, 

постанова КМУ від 
27.09.2016, № 674 

Підготовка докторів філософії 
1 

051 Економіка 
20 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 

2 201 Агрономія 30 наказ МОН №655 від 
10.06.2016 

3 204  Технологія виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

20 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 

4 207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

10 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства, ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» протягом 2018 років акредитував усі 
діючі спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Перелік акредитованих освітньо-професійних програм   

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2018 році 

№
п/п 

Код 

спеціал
ьності 

Назва ОПП за спеціальністю 
Дата видачі 
сертифікату  

термін дії серія номер  

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ МАГІСТРІВ 

Агрономічний  

 201 
ОПП Агрономія за спеціальністю  

201 Агрономія 
06.04.2018 01.07.2023 УД 22005174 

Водного господарства, будівництва та землеустрою 

 192 
ОПП Будівництво та цивільна інженерія за 

спеціальністю 192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

06.04.2018 01.07.2023 УД 22005172 

 193 
ОПП Геодезія та землеустрій за 

спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій 
06.04.2018 01.07.2023 УД 22005173 

Економічний 

 051 
ОПП Економіка за спеціальністю 051 

Економіка 
06.04.2018 01.07.2023 УД 22005168 

 071 
ОПП Облік і оподаткування за 

спеціальністю 07 Облік і оподаткування 
06.04.2018 01.07.2023 УД 22005169 

 073 
ОПП Менеджмент за спеціальністю 073 

Менеджмент 
06.04.2018 01.07.2023 УД 22005170 

 074(281) 

ОПП Публічне управління та 
адміністрування за спеціальністю 074(281) 

Публічне управління та 
адміністрування 

06.04.2018 01.07.2023 УД 22005171 

 076 

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність за спеціальністю 076 

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

20.06.2018 01.07.2023 УД 22005247 

Рибного господарства та природокористування 

 206 

ОПП Садово-паркове господарство за 
спеціальністю 206 Садово-паркове 

господарство 
27.02.2018 01.07.2023 УД 22001375 

 207 

ОПП Водні біоресурси та аквакультура за 
спеціальністю 207  Водні біоресурси та 

аквакультура 
06.04.2018 01.07.2023 УД 22005175 

Протягом 2018 року факультетами університету відкрито три нові 
спеціальності (табл. 3.3) 

Таблиця 3.3 

Перелік ліцензованих спеціальностей  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2018 році 
 Код спец-сті  Назва спеціальності  Ліцензований обсяг Підстава  

Підготовка бакалаврів 

Агрономічний 

1 203 Садівництво та виноградарство 
(з правом підготовки іноземців 

та осіб без громадянства) 

200  
(на строк навчання) 

наказ МОН від 

13.07.2018 № 1371-л 

Водного господарства, будівництва та землеустрою 

2 191 Архітектура та містобудування  50 наказ МОН від 
22.05.2018 № 933-л 

Економічний 

3 241 Готельно-ресторанна справа 50 наказ МОН №666-л від 
15.05.2018 
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4. ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА ТА МІЖНАРОДНА ОСВІТА 

 

Основним концептуальним завданням освітньої діяльності 
Херсонського державного аграрного університету є підготовка фахівців 

якісно нового  типу, що мають високий рівень кваліфікації, які здатні 
ефективно і гнучко реагувати на зміни соціально-економічних і 
технологічних умов виробництва. Довузівська підготовка надає можливість 

абітурієнтам свідомо обрати спеціальність і створити підґрунтя професійно 

орієнтованого контингенту студентів університету. Вирішенням цього 

завдання успішно займається колектив Центру довузівської підготовки та 

міжнародної освіти.  

Для популяризації професій агропромислового комплексу і для того, 

щоб зробити ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" 
привабливим для абітурієнтів і збільшити кількість студентів, відділом 

проводиться постійна профорієнтація випускників закладів повної середньої 
освіти, це постійна робота із залучення до вступу в університет кращих 

абітурієнтів, партнерські відносини з обласними, міськими і районними 

відділами освіти, що передбачає співпрацю при проведенні 
університетських і загальноміських профорієнтаційних заходів: Дні 
відкритих дверей, Дні факультетів, студентські ярмарки, конкурси, 

благодійні акції, ярмарки професій тощо. Це співробітництво із закладами 

повної середньої освіти м.Херсон і Херсонської області, організація для 

здобувачів повної середньої освіти зустрічей з представниками приймальної 
комісії, викладачами університету, проведення тематичних лекцій і 
презентацій усіх спеціальностей; а також лабораторні заняття, екскурсії. Дні 
відкритих дверей, які проводяться на базі ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» двічі на рік, збирають приблизно 600-750 

відвідувачів. Представники Центру довузівської підготовки та міжнародної 
освіти (ЦДПМО) з метою популяризації університету і забезпечення набору 

студентів, у вересні 2018 відвідали батьківські збори в усіх закладах повної 
середньої освіти та поспілкувалися з батьками випускників. Також 

фахівцями із профорієнтаціі проведено бесіди з учнями старших класів із 

наданням довідника абітурієнта ХДАУ, надано інформацію про підготовчі 
курси, які створені для адаптації учнів до вишу та покращення рівня якості 
знань і компетенцій майбутніх абітурієнтів.  

При ЦДПМО працюють підготовчі курси (суботні спецкласи) для 

старшокласників шкіл міста та області. На підготовчих курсах навчаються 

учні 9-11 класів, випускники минулих років. Заняття проводяться з жовтня 

по травень щосуботи (суботні спецкласи) і на шкільних канікулах (заочні 
підготовчі курси для абітурієнтів з області), що дозволяє знизити фізичне та 

емоційне навантаження на учнів і зробити підготовку до ЗНО 

ефективнішою. У 2017-2018 навчальному роках на підготовчих курсах 

навчалися 82 слухачі, серед них, учні 9-10 класів і коледжів – 33 слухачі. 
Навчання закінчили – 66 осіб, успішно склали ЗНО – 53 (з них 28 

абітурієнтів вступили до ДВНЗ «ХДАУ»).  
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У 2018-2019 р. (на 01.11.2018 р. )  слухачів – 60 осіб; до 

кінця навчального року кількість слухачів збільшиться (за рахунок 

підготовчих експрес курсів), які працюватимуть з 12 січня 2019 року по 18 

травня 2019 р. Підготовку до ЗНО здійснюється з таких предметів: 

математики, географії, фізики, біології, українська мови та літератури, 

англійської мови, хімії, історії України. Також організовані заняття з 

творчого конкурсу для вступу на спеціальність «Архітектура та 

містобудування». Підготовка абітурієнтів на підготовчих курсах 

відбувається за програмами, рекомендованими Українським центром 

оцінювання якості освіти. Найбільш популярними є заняття з української 
мови та літератури і математики, оскільки ці предмети є обов’язковими для 

ДПА і конкурсними для вступу у заклади вищої освіти. Також організовані 
та проведені зустрічі представників усіх спеціальностей університету зі 
слухачами курсів: презентації, лабораторні заняття, мастер-класи, тренінги, 

екскурсії, благодійні акції.  

Доцільність підготовки до вступу у нашому університеті обумовлена 

тим, що є багаторічний досвід роботи зі старшокласниками. Ця 

спроможність підтверджується досвідом викладачів ХДАУ. Кадровий склад 

викладачів університету дозволяє успішно проводити підготовку 

гуманітарного (історія, українська мова та література, іноземні мови), 

природничого (біологія, хімія, географія) і фізико-математичного (фізика, 

математика) профілю. Готуючи фахівців за 21 спеціальністю, ХДАУ 

постійно проводить роботу, спрямовану на свідомий вибір майбутньої 
професії. Більше уваги почало приділятися профорієнтаційній роботі з 

майбутніми абітурієнтами, популяризації вищої освіти, участі в освітніх 

профорієнтаційних виставках. Підписані меморандуми зі школами, 

коледжами, училищами про співпрацю і спільне проведення 

профорієнтаційних заходів, класних годин, роботи з учнями Малої академії 
наук. В Центрі організовані підготовчі курси з англійської мови для тих, хто 

бажає вступати до магістратури. 

Надаючи освітні послуги, ми постійно вдосконалюємось й 

адаптуємось, змінюючи методи і форми підготовки майбутніх абітурієнтів, 

відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, згідно з 

програмами ЗНО, з огляду на вимоги, які висуваються вступникам закладів 

вищої освіти, а також враховуючи особливості розвитку і соціалізації нового 

покоління школярів. Підготовчі курси у ХДАУ – це  не тільки навчання, це 

час проведений з користю серед однодумців, це завжди змістовні вихідні дні 
та шкільні канікули. Профорієнтаційні заходи: наукові пікніки у 

дендропарку, відвідування музеїв, тренінги, майстер-класи, зустрічі з 

видатними вченими і з професорами нашого університету, концерти, 

студентські КВК та ярмарки. Життя слухачів підготовчих курсів наповнено 

цікавими подіями, експериментами, знайомствами і це викликає інтерес до 

розвитку, показує практичну значущість пізнання. 

З травня 2018 року при ЦДПМО були створені  профорієнтаційно-

мотиваційні таборі для учнів 8-11 класів, які працюють на шкільних 
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канікулах: «Колос-Ок», «Альтернатива» («Аcamp»). Також  в цьому році 
запропоновано організувати школу «Перспектива» для учнів 5-8 класів, це 

факультативи, де на практиці відбувається ознайомлення із азами різних 

професій: хімік, фізик, біолог, квітникар, рибовод, кулінар, фінансист, 
еколог, ландшафтний дизайнер. 

Спираючись на досвід довгих років плідної співпраці, залучали до всіх 

заходів університету Херсонський обласний ліцей Херсонської обласної 
ради, Херсонський ліцей журналістики, бізнесу і правознавства Херсонської 
міської ради. Так, більшість першокурсників є випускниками закладів 

повної середньої освіти Херсона та області, з якими університет підтримує 

постійні зв’язки. Із метою популяризації ХДАУ серед випускників шкіл  

міста з 6 лютого по 31 березня 2018 року на базі університету було 

організовано консультаційний пункт, щодо реєстрації до ЗНО. А у березні-
квітні та травні-червні 2018 році один із навчальних корпусів був задіяний 

як пункт проведення пробного ЗНО та основної сесії ЗНО – 2018, а також в 

липні - ЗНО в магістратуру. На базі університету проходило тестування з 

української мови та літератури, математики, історії України, географії та 

біології. Для проведення профорієнтаційної роботи було створено 

ініціативну групу серед співробітників університету. Під час процедури 

проведення ЗНО, викладачі університету спілкувалися із батьками 

абітурієнтів, після закінчення ЗНО – безпосередньо  з потенційними 

вступниками, в результаті було роздано понад 1500 рекламних буклети 

ДВНЗ «ХДАУ» на предмет вступу. Під час проведення тестування з таких 

дисциплін як біологія, географія, хімія – наші викладачі були присутні на 

території інших пунктів проведення ЗНО в м. Херсон, де абітурієнти та їх 

батьки отримали понад 1000 буклетів.  

На початку жовтня 2018 року Центром довузівської підготовки та 

міжнародної освіти розроблено і підготовлено новий довідник абітурієнта 

ДВНЗ «ХДАУ», комплекти інформаційних матеріалів про підготовчі курси.  

Рекламна інформація про університет представлена у пресі, на радіо і 
телебаченні. З 1 вересня 2018 року заплановано 21-30 статей про всі 
спеціальності університету в газеті «Гривна», а також статті про новини 

університету, які публікуються в газеті «Новий день». 

Особливістю профорієнтаційної роботи в університеті є орієнтація на 

роботу не лише з обдарованими старшокласниками, але й залучення учнів 5 

– 10 класів. На цьому напряму роботи зосереджено діяльність Центру 

довузівської підготовки університету, який сприяє освіті обдарованих дітей, 

організовує позашкільні заняття за науковими напрямами. Запропонували 

адміністрації навчальних закладів: шкіл, гімназій, ліцеїв тематичні лекції 
для старшокласників зі списку. Лекції проводять викладачі університету на 

території школи або університету – за  домовленістю. 

Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти сприяв 

популяризації серед учнів шкіл міста Літніх та Осінніх шкіл: школа 

економіки, екошкола, школа кулінарної майстерності, які були 

запропоновані деканами агрономічного, біолого-технологічного, 
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економічного, факультету рибного господарства та природокористування. 

Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти у серпні 2018 р. 

взяв активну участь у міжнародному проекті «Місто професій», що вже 

п'ятий рік реалізовується в Україні. Цей профорієнтаційний захід ще раз 

довів: професії аграрної галузі викликають інтерес у підростаючого 

покоління. Біля павільйону ХДАУ постійно було багатолюдно. 

У зв'язку з тим, що навчанням в нашому університеті стали цікавитися 

громадяни іноземних держав, було прийнято рішення додати в діяльність 

Центру мовну підготовку для іноземців для їх подальшого вступу і навчання 

в закладах вищої освіти України. У 2018 році іноземним громадянам загалом 

було видано 27 запрошень на навчання. Це є представники 8 країн світу, а 

саме: Азербайджан, Узбекистан, Марокко, Ємен, Алжир, Пакистан, 

Сполучені Штати Америки, Індія. На разі до університету за результатами 

вступних іспитів зараховано 15 студентів, які стали здобувачами вищої 
освіти першого та другого рівней за такими спеціальностями: 051 

Економіка, 073 Менеджмент, 241 Готельно-ресторанна справа, 192 

Будівництво та цивільна інженерія, 181 Харчові технології, 204 Технології 
виробництва та переробки продукції тваринництва за денною та заочною 

формами навчання. На підготовче відділення видано 8 запрошень 

громадянам Індії, Алжиру та Ємену. Наразі проходить процес оформлення 

ними візи типу D для в’їзду на територію України для навчання на 

підготовчому відділенні. 
На базі Центру в подальшому планується готувати абітурієнтів та 

іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади за біологічними, 

інженерно-технічними та економічними спеціальностями. Що надасть  

можливість тим, хто починає  навчання, обрати напрям підготовки, що 

безпосередньо пов’язаний з обраною фаховою освітою і полегшити 

адаптацію до умов іншої країни. 

Усі іноземці, які навчаються в університеті отримали посвідки на 

тимчасове проживання строком на період навчання , передбаченим наказом 

ректора №304/4 від 27 липня 2017 року про встановлення періодів навчання 

для іноземних здобувачів вищої освіти. Регулярно проводиться робота, щодо 

контролю умов проживання іноземних громадян у гуртожитках 

університету, їх відвідування занять. 

Університет майже 144 роки здійснював наукову і навчально-

методичну діяльність, яка пов’язана з підготовкою кадрів для аграрного 

сектору, а також профорієнтацію школярів і їх адаптацію до навчання в 

закладах вищої освіти і для вступу на аграрні, економічні, інженерно-

технічні спеціальності. 
Сьогодні, Центр – це  дружний колектив педагогів, які займаються 

профорієнтацією зі старшокласниками нашого міста та області, відвідують 

батьківські збори і класні години в школах, училищах і коледжах з метою 

профорієнтації і виявлення стартових характеристик молоді перед тим, як 

готувати до ЗНО, розробляють рекламні матеріали: буклети, довідник 

абітурієнта тощо.  



 36 

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукові здобутки вчених Херсонського державного аграрного 

університету вагомі, загальновизнані, чимало з них мають міжнародний 

рівень. Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні працівники, 

аспіранти і здобувачі вищої освіти на дослідних полях, фермах, філіях 

випускових кафедр в чотирьох науково-дослідних лабораторіях та 

дендропарку університету.  

Про актуальність наукових досліджень свідчить міжнародна 

співпраця з університетами та науковими установами зі всього світу. На 

сучасному етапі здійснюють заходи із залучення науковців Університету до 

написання проектів.  

На основі концептуальних засад розвитку університету було 

сформульовано й уточнено основні напрями наукової та науково-

педагогічної діяльності університету (щодо держбюджетної, госпдоговірної 
та ініціативної тематики наукових досліджень, підготовки кадрів, створення 

інтелектуальної власності) 
У 2018 році (на 01.12.2018) до виконання науково-дослідних робіт 

залучено 239 науково-педагогічних працівників, з них – 30 докторів наук, 

професорів, 145 кандидатів наук та 253 здобувачів вищої освіти та 71 

аспірантів. Наукові дослідження проводилися на 25 кафедрах і в 4-х 

проблемних науково-дослідних лабораторіях. Всього в розробці 
знаходилось 68 тематик.  

В межах держбюджетного фінансування вчені університету 

виконували 5 проектів, джерелом фінансування яких є державний бюджет 
України (обсяг фінансування на 2018 рік 1921,0 тис.грн.).  

№ держреєстрації: 0118U003145  «Інноваційна технологія рибничо-

біологічного формування іхтіофауни як складова продовольчої безпеки 

України». 

 Науковий керівник – Шерман І.М., вартість – 300,0 тис.грн. 

№ держреєстрації: 0117U000148 «Інноваційне відновлення, 

модернізація та розвиток зрошення у Південному регіоні України». 

Науковий керівник – Грановська Л.М., вартість – 388,0 тис.грн.  

№ держреєстрації: 0116U005512 «Розробка стратегії геоуправління 

конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України.». 

 Науковий керівник –  Грановська В.Г., вартість – 233,00 тис.грн. 

№ держреєстрації: 0117U006764 «Стратегічні напрямки розвитку 

адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за 

умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів».  

Науковий керівник – Лавренко С.О., вартість – 500,00 тис.грн. 

№ держреєстрації: 0117U006765 «Стратегія геосистемно-басейнової 
організації природокористування на водозбірній території транскордонної 
річки Дніпро».  

Науковий керівник – Пічура В.І., вартість – 500,4,00 тис.грн. 
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Укладено 14 господарських договорів на загальну вартість 

495,34 тис.грн.: 

1. «Розробка схем застосування ЕМ препарату для вирішення 

екологічних проблем з відходами птахівництва». 

Науковий керівник – Аверчев О.В., вартість – 20 тис.грн.  

2. «Вивчення технологічних елементів вирощування круп’яних 

культур при застосуванні інноваційних регуляторів росту при краплинному 

зрошені в умовах півдня України». 

 Науковий керівник – Аверчев О.В., вартість – 20 тис.грн. 

3. «Технологія вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості 
при зрошені на Півдні України».  

Науковий керівник – Іванів М.О., вартість – 10 тис.грн. 

4. «Впровадження та удосконалення досліджуваного антимоскітного 

пристрою, порівняно з існуючими аналогами».  

 Науковий керівник – Аверчев О.В., вартість –  20 тис.грн. 

5. «Оцінка впровадження біологічної меліорації для покращення 

водопропускної здатності Північно-Кримського каналу». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 49,5 тис.грн. 

6. «Наукове обґрунтування необхідності створення об’єкта природно-

заповідного фонду – орнітологічного заказника місцевого значення «Остів 

Каланчак».  

Науковий керівник – Бойко П.М., вартість – 5,04 тис.грн. 

7. «Складання паспорту та облікової картки пам’ятки науки та 

техніки, пам’ятки архітектури місцевого значення: комплексу споруд філії 
«Каховська ГЕС».  

Науковий керівник – Кутузова Т.Ю., вартість – 17,304 тис.грн. 

8. «Розробка комплексних заходів щодо підвищення надійної та 

ефективної роботи зрошувальних систем Чаплинського управління водного 

господарства».  

Науковий керівник – Аверчев О.В., вартість – 60 тис.грн. 

9. «Наукове обґрунтування розрахунку проектного гідромодулю 

(витрати води на гектар зрошуваної площі) в порівняні з фактичною 

(проектною) пропускною спроможністю між господарських каналів 

Інгулецької зрошуваної системи з урахуванням прив’язаних площ земель 

державного зрошення (на прикладі каналу М-1)».  

Науковий керівник – Морозов О.В., вартість – 12 тис.грн. 

10. «Вплив грунтозберігаючої технології на водно-фізичні властивості 
грунту в умовах півдня України».  

Науковий керівник – Морозов О.В., вартість – 24 тис.грн. 

11. «Науково-обгрунтований розрахунок режиму зрошення 

сільськогосподарських культур».  
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Науковий керівник – Морозов О.В., вартість – 3 тис.грн. 

12. «Вплив механізмів державного регулювання малого аграрного 

підприємництва в Україні на функціонування сільськогосподарських 

підприємств».  

Науковий керівник – Потравка Л.О., вартість – 10 тис.грн. 

13.«Інвентарізація територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

області». 

 Науковий керівник – Бойко П.М., вартість – 195 тис.грн. 

14. «»Оцінка впровадження біологічної меліорації для покращення 

водопропускної здатності Північно-Кримського каналу» 

 Науковий керівник – Кутіщев П.С, вартість – 49,5 тис.грн. 

 

За ініціативною тематикою 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра землеробства 

№ держреєстрації 0116U006223  «Агроекологічне обґрунтування 

адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур при 

різних системах зрошення в умовах зміни клімату Півдня України». 

Науковий керівник – Аверчев О.В.  

№ держреєстрації 0118U007201  «Вплив біостимуляторів та 

мікроелементів на продуктивність сортів гороху». Науковий керівник – 

Аверчев О.В. 

№ держреєстрації 0118U005067 «Удосконалення, розробка та 

впровадження ресурсоощадних і екологічно-безпечних адаптивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня 

України». Науковий керівник – Ушкаренко В.В. 

№ держреєстрації 0116U006224 «Агробіологічні основи 

ресурсоощадних технологій вирощування зернобобових та технічних 

культур за різних умов зволоження в Південному Степу України». 

Науковий керівник – Лавренко С.О.  

№ держреєстрації 0116U006222 «Розробка імунорегуляторів росту 

нового покоління та технологій їх застосування на сільськогосподарських 

культурах». Науковий керівник – Лавренко С.О. 

Кафедра  рослинництва, генетики, селекції та насінництва 

№ держреєстрації   0118U003143 «Реалізація технології вирощування 

основних сільськогосподарських культур». Науковий керівник – Базалій 

В.В. 

№ держреєстрації 0118U007205  «Методи вирощування нішевих 

плодових культур в умовах Херсонської області». Науковий керівник – 

Домарацький Є.О. 

№ держреєстрації 0118U007202  «Реалізація технологій вирощування 

основних сільськогосподарських культур». Науковий керівник – Базалій 

В.В. 

№ держреєстрації 0118U007203  «Створення сортів пшениці озимої та 

альтернативного типу (дворучки) із врожайністю 6,0-7,0 т га за пізніх 
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строків сівби». Науковий керівник – Базалій В.В. 

Кафедра ботаніки та захисту рослин 

№ держреєстрації 0118U007208  «Продуктивність сортів пшениці 
озимої в умовах півдня України». Науковий керівник – Онищенко С.О. 

№ держреєстрації 0118U007200  «Продуктивність гібридів соняшника 

в умовах півдня України». Науковий керівник – Онищенко С.О. 

Кафедра механізації та безпеки життєдіяльності 
№ держреєстрації 0118U007207  «Вплив регуляторів росту на ріст, 

розвиток та формування врожайності соняшнику в умовах недостатнього 

зволоження Південного степу України». Науковий керівник – Домарацький 

О.О. 

Кафедра  іноземних мов 

№ держреєстрації 0118U003149 «Іноземна мова у сучасному 

мультигалузевому просторі». Науковий керівник – Лебідь О.М. 

 

БІОЛОГОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра технології переробки та зберігання  с.-г. продукції 
№  держреєстрації 0118U003147 «Розробка і удосконалення 

технологій виробництва, переробки, зберігання сільськогосподарської 
продукції та забезпечення  її якості в господарствах Південного регіону 

України». Науковий керівник – Пелих В.Г. 

№ держреєстрації 0116U006219 «Удосконалення технологічних 

прийомів вирощування зернових і олійних культур в умовах Півдня 

України». Науковий керівник  – Каращук Г.В. 

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва 

 № держреєстрації 0118U005066 «Розробка і удосконалення 

технологій виробництва продукції тваринництва з використанням кращого 

вітчизняного і світового генофонду господарства різної форми власності». 

Науковий керівник – Ведмеденко О.В. 

Кафедра генетики та розведення с.-г. тварин ім. В.П. Коваленка 

№ держреєстрації 0118U007206  «Використання сучасних 

селекційних прийомів для виробництва продукції тваринництва в 

господарствах південного регіону України». Науковий керівник – 

Нежлукченко Т.І. 
Кафедра інженерії харчового виробництва 

№  держреєстрації 0117U004501 «Розробка і удосконалення 

технології виробництва якісних комбінованих продуктів харчування з 

використанням системи управління якістю НАССР». Науковий керівник  - 

Буряк В.Г. 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

№ держреєстрації 0115U001618 «Гуманітарна компонента в системі 
вищої освіти України». Науковий керівник – Берегова Г.Д. 
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ФАКУЛЬТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури 

№ держреєстрації 0118U005069 «Розробка та впровадження 

енергозберігаючої технології виробництва продукції рибництва як 

складової продовольчої безпеки України». Науковий керівник – Кутіщев 

П.С. 

№ держреєстрації 0116U006231 «Технологія вирощування 

Австралійського рака в умовах Півдня України». Науковий керівник – 

Кутіщев П.С. 

№ держреєстрації 0117U004957 «Технологічні основи зимівлі 
цьоголітків коропових риб в умовах півдня України». Науковий керівник 

Шерман І.М. 

 Кафедра екології та сталого розвитку ім. Пилипенка Ю.В. 

№ держреєстрації 0118U003148 «Екологічні проблеми та охорона 

навколишнього природного середовища південного регіону України». 

Науковий керівник – Пічура В.І. 
Кафедра хімії та біології 

Кафедра лісового та садово-паркового господарства 

 № держреєстрації 0118U005068 «Еколого-лісомеліоративні 
дослідження антропогенно змінених екосистем». Науковий керівник – 

Бойко Т.О. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Кафедра гідротехнічних споруд, водопостачання  і геоінформаційних 

систем та технологій 

№  держреєстрації  0118U003146 «Розробка та дослідження впливу 

гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні 
зрошення України». Науковий керівник – Шапоринська Н.М.  

№  держреєстрації 0118U003142 «Розробка та дослідження 

конструкції і технології, що знижують енергоємність і підвищують 

надійність водогосподарських об’єктів». Науковий керівник – Волошин 

М.М. 

Кафедра фізики та загально-інженерних дисциплін 

№  держреєстрації  0118U007204  «Фізичні та інженерні методи 

вирішення де яких завдань агропромислового комплексу». Науковий 

керівник – Кияновський О.М. 

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру 

№  держреєстрації  0116U006225 «Управління земельними ресурсами 

на меліорованих землях». Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№  держреєстрації 0118U007196 «Сучасні еколого-економічні 
проблеми природокористування Херсонської області за умов кліматичних 

змін». Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№ держреєстрації 0118U007197  «Еколого-економічне обґрунтування 
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раціонального землекористування в межах південно-степової зони за умов 

кліматичної нестабільності». Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№ держреєстрації 0118U007198 «Моніторинг деформацій земної 
поверхні, будівель та споруд Херсонського державного аграрного 

університету». Науковий керівник – Яценко В.М. 

№  держреєстрації  0118U007199  «Розробка методики спостережень 

за деформаціями будівель та споруд Херсонського державного аграрного 

університету». Науковий керівник – Яценко В.М. 

Кафедра будівництва 

№  держреєстрації  0116U006227 «Розробка методики розрахунку 

залізобетонних елементів на основі ентропійної теорії міцності». Науковий 

керівник – Чеканович М.Г. 

№ держреєстрації 0116U006229 «Розробка ефективних 

залізобетонних конструкцій підсилених зовнішньою регульованою 

арматурою». Науковий керівник – Чеканович М.Г. 

№ держреєстрації 0116U006226 «Удосконалення методики 

розрахунку несучої здатності згинальних залізобетонних елементів з 

врахуванням роботи зовнішньої арматури у вигляді затяжки і розтяжок». 

Науковий керівник – Чеканович М.Г. 

№ держреєстрації 0116U006228 «Розробка теоретичних основ 

синхронізації параметрів роботи бетону і сталі в залізобетонних 

конструкціях». Науковий керівник – Чеканович М.Г. 

Кафедра наука про Землю 

№  держреєстрації  0116U006225 «Управління земельними ресурсами 

на меліорованих землях». Науковий керівник –Морозов О.В.  

№  держреєстрації  0118U007209  «Спостереження за деформаціями 

корпусів ФВГБЗ та гуртожитку № 6 ХДАУ». Науковий керівник – 

Бабушкіна Р.О. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра обліку і оподаткування 

№ держреєстрації 0117U007278 «Розвиток систем обліку, 

оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб'єктів 

господарювання галузей аграрної сфери та інфраструктури сільських 

територій». Науковий керівник – Мармуль Л.О. 

Кафедра менеджменту організацій 

№ держреєстрації 0117U004502 «Управління організаційно-

економічним потенціалом агропродовольчого підкомплексу Південного 

регіону України». Науковий керівник – Морозов Р.В. 

Кафедра економіки та фінансів 

№ держреєстрації  0116U006230 «Розвиток економічних та 

фінансово-кредитних відносин і обліково-аналітичного забезпечення 

функціонування підприємницьких структур». Науковий керівник – 

Танклевська Н.С. 

Кафедра економічної теорії та аналізу 
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№ держреєстрації 0116U008826 «Стратегічні напрями соціально-

економічного розвитку аграрного сектора економіки України». 

Науковий керівник – Крикунова В.М. 

№ держреєстрації 0118U005070 «Механізми та інструменти 

формування конкурентоспроможності аграрних підприємств України». 

Науковий керівник – Грановська В.Г. 

Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики 

№ держреєстрації 0117U007277 «Розробка та впровадження методів і 
моделей інформаційних технологій оптимізації управління аграрними 

підприємствами України». Науковий керівник – Лобода О.М. 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

№ держреєстрації 0117U007279 «Трансформація аграрного сектору 

економіки України в контексті інтеграції до світового економічного 

простору». Науковий керівник  –  Потравка Л.О. 

№ держреєстрації 0118U003144 «Удосконалення механізмів 

державного управління розвитку аграрного сектору економіки та сільських 

територій України в умовах глобалізації». Науковий керівник  –  Потравка 

Л.О. 

№ держреєстрації 0118U003141 «Розвиток аграрного сектору 

економіки України в умовах глобалізації та четвертої промислової 
революції». Науковий керівник  –  Кирилов Ю.Є. 

ДВНЗ « Херсонський ДАУ» плідно працює з науковими установами 

НААН України:  

Інститутом зрошуваного землеробства НААН, Асканійською 

державною сільськогосподарською дослідною станцією ІЗЗ НААН, 

Інститутом рису НААН, Південною державною сільськогосподарською 

дослідною станцією інституту водних проблем і меліорації НААН, 

Інститутом тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія -

Нова» НААН. 

В Університеті наукові дослідження зосереджені в наукових школах, 

які сформовані і активно працюють: 

«Зрошуване землеробство» – науковий керівник доктор с.-г., академік 

НААН Ушкаренко В.О. 

«Селекція і генетика в рослинництві» – науковий керівник доктор с.-г. 

наук, професор Базалій В.В. 

«Агроекологічне обґрунтування адаптивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур при різних системах зрошення в умовах 

зміни клімату Півдня України» – науковий керівник доктор с.-г. наук, 

професор Аверчев О.В. 

 «Селекція і генетика в тваринництві» – науковий керівник доктор с.-

г. наук , професор Нежлукченко Т.І. 
 «Розробка та удосконалення типів годівлі с.-г. тварин  в умовах 

півдня України» – науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Вовченко 

Б.О. 

«Цілеспрямоване  формування іхтіоценозів  малих водосховищ і 
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штучне відтворення цінних промислових видів риб» – науковий керівник 

доктор с.-г. наук , професор Шерман І.М.  

«Еколого-меліоративних технологій» – науковий керівник канд. с.-г. 

наук, професор Морозов В.В. 

«Фінансова політика розвитку аграрного сектора економіки України» 

– науковий керівник доктор економічних наук, професор Танклевська  Н.С. 

 «Конкурентоспроможний розвиток підприємств та галузей аграрного 

виробництва й інфраструктури сільських територій» – науковий керівник 

д.е.н., проф. Мармуль Л.О. 

За результатами науково-дослідної роботи в 2018 році впроваджено у 

виробництво слідуючи наукові розробки: 

1.«Дослідження ефекту зміцнення балок стрижнево-котковою 

системою». Автори розробки: Цегельнюк О. А., Чеканович М.Г. 

2. «Несуча здатність залізобетонних балок підсилених зовнішньою 

системою з паралельно розташованими поперечними стержнями». Автори 

розробки:  Айметов А. Е., Чеканович М.Г. 

3. «Дослідження впливу тривалого пресування на міцність і пружність 

важкого бетону». Автори розробки:  Чеканович О.М., Височкіна О. О. 

4. «Розробка поздовжньо рухомих опалубок для виготовлення 

бетонних і залізобетонних елементів». Автори розробки:  Чеканович М.Г., 

Шараєв А.В. 

5. «Сучасний стан будівництва в Україні та його подальший 

розвиток». Автори розробки: Герасімова Х., Янін О.Є 

6. «Дослідження віку бетону конструкцій на основі карбонізації 
поверхні». Автори розробки:  Чеканович М.Г., Маршак Р. М. 

7. «Дослідження впливу насичення маслом бетонних конструкцій на 

їх 

фізико-механічні властивості». Автори розробки:  Янін О.Є., 

Андрієнко І.О. 

8. «Науково-обґрунтований розрахунок режиму зрошення 

сільськогосподарських культур». Автори розробки: Морозов О.В., Морозов 

В.В., Безницька Н.В. 

9. «Технологія вирощування австралійського рака (Cherax 

quadricarinatus) в умовах Півдня України», номер державної реєстрації 
0116U006231. (01.01.2016 – 31.12.2019 рр) Автори розробки: Кутіщев П.С. 

10. «Розробка та вдосконалення систем основного обробітку ґрунту, 

удобрення та захисту рослин при вирощуванні сільськогосподарських 

культур в короткоротаційних сівозмінах на зрошуваних землях півдня 

України». Автор розробки: Марковська О. Є. 

11. «Ресурсоощадні технології систем основного обробітку ґрунту в 

короткоротаційних сівозмінах на зрошуваних землях». Автори розробки: 

Писаренко П. В., Малярчук М. П., Томницький А. В., Маярчук А. С., 

Лужанський І. Ю., Марковська О. Є. 

12. «Водозберігаючі, грунтоохоронні, економічно виправдані 
технології вирощування с.-г. культур в польових сівозмінах». Автори 
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розробки: Писаренко П. В., Малярчук М. П., Маярчук А. С., Марковська О. 

Є., Лужанський І. Ю. 

13. «Фінансова безпека підприємств України». Автор розробки: 

Пристемський О.С. 

14. «Вивчення інноваційної привабливості й затребуваності наукових 

досліджень в Південному регіоні України». Автор розробки: Пристемський 

О.С. 

15. «Вплив механізмів державного регулювання малого аграрного 

підприємництва в Україні на функціонування фермерського господарства». 

Автори розробки: Потравка Л.О., Карташова О.Г. 

16. «Розробка комплексних заходів щодо підвищення надійної та 

ефективної роботи зрошувальних систем Чаплинського управління водного 

господарства». Автори розробки: Волошин М.М., Шапоринська Н.М., 

Ладичук Д.О. 

17. «Прилад для електрохімічної активації води». Автор розробки: 

Кияновський О.М. 

В поточному році науковцями університету були розроблені наступні 
науково-методичні розробки для різних галузей аграрного виробництва: 

1. «Автоматизована система контролю якості поливу «WEBpoliv».  

Автор: доцент кафедри землеробства – Лавренко С.О. 

2. «Багатоцільовий імунорегулятор росту рослин (МИР)».  

Автори: доцент кафедри землеробства – Лавренко С.О., доцент 
кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Лавренко Н.М., Амбросов С.С. 

3. «Наукове обґрунтування агротехнологічного комплексу 

вирощування зерна нуту залежно від технологічних прийомів вирощування 

за різних умов зволоження».  

Автори: доцент кафедри землеробства – Лавренко С.О., доцент 
кафедри землеустрою геодезії та кадастру – Лавренко Н.М. 

4. «Агробіологічне обґрунтування вирощування зерна рису на 

крапельному зрошенні в Південному Степу України».  

Автори: професор кафедри землеробства – Аверчев О.В., аспірант 
кафедри землеробства – Осінній О.А. 

5. «Урожайність та якість зерна квасолі за різних технологічних 

прийомів вирощування в умовах Південного Степу України на зрошенні». 

Автори: професор кафедри землеробства – Аверчев О.В., аспірант 
Татаров О.С. 

6.  «Наукове обґрунтування агротехнологічного комплексу 

вирощування зерна сочевиці залежно від технологічних прийомів 

вирощування за різних умов зволоження».  

Автор: доцент кафедри землеробства – Лавренко С.О., доцент 
кафедри землеробства, геодезії та кадастру Лавренко Н.М., к.с-г-н. 

Максимов М.В. 

7. «Створення сортів пшениці озимої та альтернативного типу 

(дворучки) із врожайністю 6,0-7,0 т/га за пізніх строків сівби».  
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Автори: професор кафедри рослинництва, генетики та селекції 
насіння – Базалій В.В., доцент кафедри рослинництва, генетики та селекції 
насіння – Бойчук І.В., асистент кафедри рослинництва, генетики та селекції 
насіння – Тетерук О.В. 

8. «Технологія вирощування австралійських тропічних раків (Cherax 

quadricarinatus) в умовах півдня України».  

Автор: доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури – 

Кутищев П.С. 

9. «Спосіб поливу та покращення стану ґрунту на системах 

фільтрокапілярного зрошення».  

Автор: доцент кафедри науки про Землю – Мацко П.В. 

10.  «Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із урахуванням 

впливу кліматичних та антропогенних чинників».  

Автори: професор кафедри генетики та розведення с.-г. тварин ім. 

В.П. Коваленка – Нежлукченко Т.І., доценти кафедри генетики та 

розведення с.-г. тварин ім. В.П. Коваленка – Папакіна Н.С., Кушнеренко 

В.Г. 

11. «Наукове обґрунтування системи інтегрованого захисту 

сільськогосподарських культур при їх вирощуванні на зрошуваних і 
неполивних землях півдня України».  

Автор: професор кафедри ботаніки та захисту рослин – Коковіхін С.В. 

12. «Наукове обґрунтування інноваційних еколого-безпечних 

технологій вирощування біоенергетичних культур для забезпечення 

альтернативних джерел енергії».  

Автор: професори кафедри ботаніки та захисту рослин – Коковіхін 

С.В. 

13. «Підсилення балок з поперечною арматурою, розташованою під 

зростаючим кутом нахилу до її центру». 

Автори: професор кафедри будівництва Чеканович М.Г., асистент 
кафедри будівництва Андрієвська Я.П.  

14. «Напружено-деформований стан залізобетонних згинаних 

балок, зміцнених локальним пресуванням та підсилених зовнішнім 

обтиском».   

Автори: професор кафедри будівництва Чеканович М.Г., асистент 
кафедри будівництва Андрієвська Я.П.  

15. «Дослідження роботи залізобетонного покриття доріг та 

аеродромів сільськогосподарського призначення». 

Автор: доцент кафедри будівництва Янін О.Є. 

16. «Протифільтраційна система для заглибленої частини споруди».  

Автори: доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної 
інженерії та водних технологій Ладичук Д.О., студент Ладичук В.Д. 

17. «Механізм та інструментарій регулювання землекористування 

від дії антропогенного навантаження». 

Автори: д.е.н. кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Яремко 

Ю.І., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Дудяк Н.В. 
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18. «Методичний підхід щодо оцінки екологічної стійкості стану 

земельних ресурсів». 

Автори: д.е.н. кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Яремко 

Ю.І., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Дудяк Н.В. 

19. «Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи 

сільськогосподарського землекористування меліорованих земель».  

Автори: д.е.н. кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Яремко 

Ю.І., доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Дудяк Н.В. 

20. «Гратчастий прогін». Автори: старший викладач кафедри 

фізики та загально-інженерних дисциплін Ємельянова Т.А., студент 
Онісімов Ю.Р. 

21. «Розробка проекту модульних конструкцій мобільної соляної 
кімнати». 

Автори: старший викладач кафедри фізики та загально-інженерних 

дисциплін Ємельянова Т.А., студент Цегельнюк Д.  

22. «Прилад для електрохімічної активації води». 

Автор: доцент кафедри фізики та загально-інженерних дисциплін 

Кияновський О.М. 

23. «Технологія покращення якості поливної води Інгулецької 
зрошувальної системи». 

Автори:  професор кафедри науки про Землю Морозов О.В., професор 

кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій Морозов В.В., к.с-г.н.  Козленко Є.В., к.с-г.н. Безніцька Н.В. 

24. «Рекомендації щодо адаптації еколого-меліоративного режиму 

зрошуваних сухостепових ґрунтів до регіональних змін клімату». 

Автори:  професор кафедри науки про Землю Морозов О.В., професор 

кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій Морозов В.В., к.с-г.н. Безніцька Н.В. 

25. Бізнес-ідея «Вирощування шафрану – самої дорогої спеції в 

світі». 

Автори: доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Л.О., студентка 

Хлистова К.О. 

26. «Вирощування виноградних равликів – прибутковий бізнес без 

вкладень». 

Автори: д.е.н. кафедри економіки та фінансів Руснак А.В., студентка 

Хлистова К.О. 

27. «Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу 

веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)) в умовах півдня України». 

Автор: к.с-г.н. кафедри водних біоресурсів та аквакультури Грудко 

Н.О. 

28. «Оцінка водних ресурсів Нижнього Дніпра у природному та 

трансформованому антропогенною діяльністю стані». 

Автор: доцент кафедри екології та сталого розвитку імені професора 

Ю.В. Пилипенка Шахман І.О. 
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29. «Створення маточних стад осетроподібних для Півдня 

України». 

Автор: доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Шевченко 

В.Ю. 

Науковці університету постійно беруть участь у обласних, районних, 

кустових семінарах, науково-практичних заходах, які організовують 

Департамент агропромислового розвитку Херсонської області та районі 
управління державних адміністрацій, Херсонський обласний центр 

занятості.  

Увійшло в практику постійне запрошення дорадників та експертів – 

дорадників з числа провідних вчених Херсонського державного аграрного 

університету на виробничі семінари, круглі столи, тренінги та інші заходи у 

райони Херсонської області та інших областей країни.  

Протягом 2018 р. проведено більше 11 виїзних семінарів для 

безробітних Херсонського обласного центру зайнятості на суму 27837 грн. 

У звітному році в Інституті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки підвищили кваліфікацію сільськогосподарські дорадники та 

експерти-дорадники – 17 осіб. Доценти кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури Оліфіренко В.В. та Корнієнко В.О. проводили активну 

дорадчу роботу за напрямами: вирощування осетроподібних в умовах 

індустріальних господарств, профілактика захворювань осетроподібних, 

виготовлення високоякісних штучних кормів для риб, молюсків та 

ракоподібних. 

У 2017 році було започатковано діяльність Школи аграрного лідера 

кафедрою публічного управління та адміністрування в особі ректора ДВНЗ 

«ХДАУ» Кирилова Ю.Є. та координатора Губи М.І. у звітному році Школа 

аграрного лідера здійснювала освітні та професійно-практичні заходи за 

участю найкращих вітчизняних та іноземних професіоналів бізнесу та 

громадського сектору, висококваліфікованих викладачів університету. 

Тематика навчальних курсів спрямована на персональний розвиток 

активних інноваційних особистостей, реалізацію їх потенціалу для 

успішного розв’язання завдань аграрного бізнесу та сільських громад 

Херсонщини та України. 

Університет також співпрацює із закордонними організаціями. У 2018 

році заключили меморандуми про співпрацю: 

- ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохіміїї імені О.Н. 

Соколовського» НААН (Молдова); 

-  Malopolska School of Public Administration University of Economics 

(Малопольська школа державного управління, Університет економіки, 

Краків); 

- Університет штату Огайо (The Ohio State University, College of Food, 

Agricultural, and Environmental Sciences); 

- Університет Інформатики та Мистецтв (Польща, м. Лодзь); 

- Краківський економічний університет, Малопольська школа 

публічного адміністрування (Польща); 
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- Університет Хелсінкі (Фінляндія); 

- Сільськогосподарський університет – Пловдив (Болгарія). 

Співробітники  університету є співвиконавцями державного гранту 

«Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного 

сільського господарства України в умовах євроінтеграції». Термін 

виконання 2017-2019 рр. Керівник професор Скрипчук П.М. (Національний 

університет водного господарства та природокористування)співвиконавець 

д.с-г.н., доцент Пічура В.І.  
Структура викладацького складу університету показує, що більше 

67 % співробітників вишу мають науковий ступінь (рис. 5.1). Підготовка 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється в декількох 

напрямках: навчання в аспірантурі (за 4 спеціальностями) та поза 

аспірантурою, навчання в докторантурі (за 4 спеціальностями) (табл.5.1). 

 
Рис. 5.1 – Структура викладацького складу університету 

 

Таблиця 5.1 

Спеціальності аспірантура та докторантури ДВНЗ «ХДАУ» 
Код та найменування галузі знань Шифр  та найменування спеціальності 

Аспірантура  

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

20 Аграрні науки та продовольство 

201 Агрономія 

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва 

207 Водні біоресурси та аквакультура 
Докторантура 

05 соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

20 Аграрні науки та продовольство 
 

201 Агрономія 

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва 

 

Спеціальності аспірантури ДВНЗ «ХДАУ» 

 

За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на 

01.12.2018 р., в аспірантурі навчається 71 аспірант (32 – з відривом від 

виробництва, 39 – без відриву від виробництва (з них 4 на контрактній 

основі)) (табл. 5.2).  
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Таблиця 5.2 

Спеціальності аспірантури ДВНЗ «ХДАУ» 
Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр  та 
найменування 

спеціальності 

Кількість аспірантів на кінець 2018 р . 

з відривом від 
виробництва 

без відрива від 
виробництва 

05 соціальні та 
поведінкові 

науки 
051 Економіка 10 20 

20 Аграрні 
науки та 

продовольство 

201 Агрономія 12 14 

20 Аграрні 
науки та 

продовольство 

204 Технологія 
виробництва і 
переробки 

продукції 
тваринництва 

3 2 

20 Аграрні 
науки та 

продовольство 

207 Водні 
біоресурси та 
аквакультура 

7 3 

  32 39 

Всього  71 

 

За державним замовленням прийнято до аспірантури у 2018 році 10 осіб: 

на денну форму навчання 9 осіб, на вечірню – 8 осіб  (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Виконання державного замовлення на підготовку аспірантів у 2018 році 

№ 
п/

п 

Код та 
найменування 

галузі знань 

Шифр  та 
найменування 

спеціальності 

Прийом 

Всього: 

в.т.ч. форма 
навчання 

денна вечірня 

1 
05 соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 4 1 3 

2 
20 Аграрні науки 

та продовольство 
201 Агрономія 2 2 - 

3 
20 Аграрні науки 

та продовольство 

204 Технологія 

виробництва і 
переробки 

продукції 
тваринництва 

1 1 - 

4 
20 Аграрні науки 
та продовольство 

207 Водні 
біоресурси та 
аквакультура 

3 2 1 

Всього  10   

 

Більшість аспірантів здійснюють свій науковий ріст під 

керівництвом таких провідних учених ДВНЗ «ХДАУ»: 

Кирилов Ю.Є. – д.е.н., доцент, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування; 

Аверчев О.В. – д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства; 
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Пелих В.Г. – д.с.-г.н., професор, професор кафедри технології 
переробки та зберігання с-г продукції; 

Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та 

фінансів; 

Ушкаренко В.О. – д.с.-г.н., академік НААН, професор кафедри 

землеробства; 

Яремко Ю.І. – д.е.н., доцент професор кафедри землеустрою, геодезії 
та кадастру.  

Докторанти ДВНЗ «ХДАУ» 

За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на     

01.12.2018 р.,  в докторантурі навчається 4 докторанта: з них 4 на 

бюджетній основі (табл. 5.4, 5.5).  

Таблиця 5.4 

Спеціальності докторантури ДВНЗ «ХДАУ» 

Код та 
найменування 
галузі знань 

Шифр  та 
найменування 
спеціальності 

Кількість докторантів 
 на кінець 2018 р . 

з відривом від 
виробництва 

без відрива від 
виробництва 

20 Аграрні 
науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

2 - 

20 Аграрні 
науки та 

продовольство 

204 Технологія 
виробництва і 
переробки 

продукції 
тваринництва 

2 - 

Всього  4 

 

Таблиця 5.5 

Виконання державного замовлення на підготовку докторантів  

у 2018році 

№ 

п/п 
ПІП 

Термін 

навчання у  

докторантурі 
Спеціальність 

Під 

керівництвом 

1 
Василенко Наталія 

Євгенівна 

2 роки 

(01.10.2018 р . – 

01.10.2020 р .) 

201 «Агрономія» 

Аверчев О.В. – 

д.с.-г.н., 

професор  

2 
Нежлукченко Наталя 

Валентинівна 

2 роки 

(01.10.2018 р . – 

01.10.2020 р .) 

204 «Технологія 

виробництва і 
переробки 

продукції 
тваринництва» 

Іовенко В.М . . – 

д.с.-г.н. 

 

При університеті діє спеціалізована вчена рада:  

Д 67.830.01 - із захисту докторських та кандидатських дисертацій 

за двома спеціальностями: 

-  06.01.02 – сільськогосподарські меліорації; 
-  06.01.09 – рослинництво. 
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Голова спеціалізованої ради – академік НААН, доктор с.-г. наук , 

професор В.О. Ушкаренко, заступник голови – доктор с.-г. наук , професор 

Базалій В.В.  

Всього у звітному році здобувачами та аспірантами університету у 

різних спецрадах захищено 3 докторських і 4 кандидатських дисертацій   

(табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Аспіранти ДВНЗ «ХДАУ», які захистили  

дисертаційні роботи у 2018 р. 
№
 

п
/

п 

ПІП Спеціальність 
Дата 

захисту  
Тема дисертації 

В якій 

спеціалізованій 

вченій раді 
захищена 

Аспірантура  

1 
Нетіс 

Валерій 

Іванович 

06.01.09 – 

рослинництво. 

14.06. 

2018 р . 

Оптимізація елементів 

технології 
вирощування сої на 
зрошуваних землях 
півдня України 

Спеціалізована 
вчена рада у  ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

2 

Максимов 

Дмитро 
Олександро

вич 

06.01.02 – 

сільськогосподар
ські меліорації 

30.11. 
2018 р . 

Урожайність та якість 

зерна квасолі залежно від
обробітку  грунту , 

мінеральних добрив і 
ширини міжряддя при 

зрошенні 

Спеціалізована 
вчена рада у  

ДВНЗ 

«Херсонський 
державний 

аграрний 

університет» 

3 

Дробіт 
Олеся 

Сергіївна 

06.01.09 – 
рослинництво 

30.11. 
2018 р . 

Формування 

продуктивності 
гібридів кукурудзи 

залежно від 
агротехнічних заходів в 

умовах зрошення 

Південного Степу  

України 

Спеціалізована 
вчена рада у  ДВНЗ 

«Херсонський 
державний 

аграрний 

університет» 

4 

Юзюк 

Сергій 
Миколайов

ич 

06.01.02 – 

сільськогосподар
ські меліорації 

28.12. 
2018 р . 

Продуктивність 

картоплі на 
краплинному  зрошенні 

за різних умов 
зволоження та способів 

удобрення на півдні 
України 

Спеціалізована 
вчена рада у  

ДВНЗ 

«Херсонський 
державний 

аграрний 

університет» 

Співробітники ХДАУ 

5 

Тулученко 

Надія 

В’ячеславі
вна 

05.18.02 – 
технологія 

зернових, 
бобових, 
круп’яних 
продуктів і 
комбікормів, 

01.11. 

2017 р . 

Удосконалення 

технології переробки 

стебел соломи льону  

олійного для 

дорожнього 
будівництва 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 

національного 

технічного 
університету  
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олійних і 
луб’яних 
культур  

6 
Бреус 
Денис 

Сергійович 

03.00.16 - 
Екологія 

13.12. 
2018 р . 

Агроекологічне 
обґрунтування 

ведення 
органічного 

землеробства в 

Херсонські 
області 

Спеціалізована 
вчена рада 

Дніпровського 
державного 

аграрно-

екологічного 

університету  

7 

Скок 

Світлана 
Вікторовна 

03.00.16 - 

Екологія 

14.12. 

2018 р . 

Характеристики 

каналізаційно-

поверхневих 
стоків міста 
Херсон та 

оцінка їх впливу  

на стан гідро 

екосистем 

нижнього 
Дніпра 

Спеціалізована 
вчена рада 

Дніпровського 

державного 

аграрно-

екологічного 

університету  

Докторантура  

1 
Біляєва Ірина 
Миколаївна 

06.01.02 – 

сільськогос
подарські 
меліорації 

14.06. 

2018 р . 

Теоретичні 
основи та 

агроекологічне 
обґрунтування 

заходів 

підвищення 

продуктивності 
зрошуваних 

земель в умовах 
півдня України 

Спеціалізована 
вчена рада у  ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

2 

Єременко 

Оксана 
Анатоліївна 

06.01.09 – 

рослинниц
тво 

15.06. 

2018 р . 

Агробіологічні 
основи 

формування 

продуктивності 
олійних культур  
в Південному  

Степу  України 

Спеціалізована 
вчена рада у  ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 
університет» 

Співробітники ХДАУ 

3 

Марковська 
Олена 

Євгеніївна 

06.01.02 – 

сільськогосподарс
ькі меліорації: 

28.12. 

2018 р . 

Наукове обґрунтування 

агроекологічних та 
технологічних заходів 

у  сівозмінах на 
зрошуваних землях 
Південного Степу  

України 

Спеціалізована 
вчена рада у  

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

 

У напрямку апробації результатів досліджень за межами країни 

аспірантами і науковцями університету за звітний період опубліковано 1270 

статей. Хоча цей показник поступово зростає, проте на досягнутому 

зупинятися не можна. Науковий потенціал ХДАУ здатний на цьому терені 
досягти значно кращих результатів.  
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Слід підкреслити, що за кількісним показником рівень публікацій між 

факультетами університету не однаковий. Усіх дещо випереджує 

агрономічний факультет, а на другому місці знаходиться біолого-

технологічний факультет (рис. 5.3). Проте насторожує той факт, що 

науковці практично усіх факультетів університету невиправдано малу увагу 

приділяють написанню монографій, навчальних посібників та підручників. 

 

 
Рис. 5.3 – Розподіл публікацій між факультетами університету 

 

Публікації в іноземних наукових журналах 

Забезпечення позиціонування університету у світовому освітньому 

просторі, що базується на формуванні гідного іміджу університету, 

міжнародної репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної 
системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів 

наукової та науково-дослідницької діяльності у світовому просторі є 

стратегічною метою розвитку міжнародної діяльності 
В світі зростає увага до публікацій в наукових журналах, які 

індексуються наукометричними базами даних. В університеті 
активізувалась робота з публікації результатів наукових досліджень у 

відповідних журналах (станом на 01.12.2018 р.) (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Публікації в іноземних наукових журналах в розрізі 

факультетів 

 

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2018 році співробітниками ХДАУ подано заявок на 16 патентів та 40 

свідоцтв на авторське право, одержано 20 патентів (рис. 5.5) та 40 

авторських свідоцтв: 

Патенти на корисну модель:  

1. «Спосіб вирощування рису за різної якості поливної води»  від 

25.04.2018 р., № 124909, Дементьєва О.І., Лавренко С.О. 

2. «Спосіб вирощування кукурудзи при поливі дренажно-скидними 

водами» від 25.04.2018 р., № 124905, Дементьєва О.І., Лавренко С.О. 

3. «Спосіб покращення якості зерна гречки при вирощуванні на Півдні 
України» від 25.04.2018 р., № 125039, Аверчев О.В. 

4. «Спосіб утримання плідників тропічних раків»  від 10.04.2018 р., № 

124593, Кутіщев П.С. 

5. «Пристрій для утримання плідників тропічних раків» від 25.05.2018 

р., № 125738, Кутіщев П.С. 

6. «Спосіб вирощування квасолі звичайної при зрошенні» від 

25.05.2018 р.,  № 125833, Ушкаренко В.О., Лавренко С.О., Максимов Д.О., 

Лавренко Н.М. 

7. «Спосіб визначення величини врожаю зерна квасолі звичайної за 

елементами технології вирощування» від 25.05.2018 р., № 125835, 

Ушкаренко В.О., Лавренко С.О., Максимов Д.О., Лавренко Н.М. 

8. «Спосіб вирощування гібридів кукурудзи на зерно за різної якості 
поливної води» від 25.05.2018 р., № 125697, Дементьєва О.І., Лавренко С.О. 

9. «Спосіб отримання прогнозованого рівня врожаю гречки в 

проміжних посівах на зрошуваних землях Півдня України» від 25.06.2018 р. 

№ 126438, Аверчев О.В. 
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10. «Спосіб підвищення врожайності товарного зерна гібридів сорго в 

зоні Південного Степу» від 10.07.2018 р., № 127081, Бойко М.О., Бойко 

Л.О. 

11. «Спосіб підвищення показників м’ясо-сальної продуктивності 
свиней великої білої породи» від 10.17.2018, № 127101,  

Пелих В.Г., Балабанова І.О. 

12. «Пристрій для визначення теплопровідності будівельних 

матеріалів» від 27.08.2018 р., № 127987, Івашина Ю.К., Заводяний В.В. 

13. «Спосіб створення курей м’ясо-яєчного напрямку 

продуктивності» від 10.08.2018 р., № 127643, Ведмеденко О.В.,  

14. «Спосіб виготовлення ковбаси «Перепелино-делікатесна» від 

27.08.2018 р., № 127774, Бурак В.Г., Новікова Н.В. 

15. «Пристрій для електрохімічної активації води» від 27.08.2018 р., № 

127871, Кияновський О.М., Яковлєв О.В. 

16. «Спосіб формування врожаю проса і його екологічної надійності в 

умовах ризикованого землеробства» від 27.08.2018 р.,  №128028, Аверчев 

О.В. 

17. «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» від 10.10.2018 р., 

№128972, Іванів М.О., Сидякіна О.В. 

18. «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» від 10.10.2018 р., 

№128942, Іванів М.О., Сидякіна О.В. 

19. «Спосіб захисту посівів рису від бур’янів в засолених рисових 

системах» від 25.09.2018 р.,  №128511, Аверчев О.В. 

20. «Спосіб формування врожаю гречки і його екологічної надійності в 

умовах ризикованого землеробства» від 10.10.2018 р.,  №128831, Аверчев 

О.В. 

 
Рис. 5.5. Винахідницька діяльність у розрізі факультетів 

 

У звітному році продовжувалась робота з пошуку потенційних 

Коваленко В.П 

Коваленко В.П. 
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інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права 

інтелектуальної власності до рівня товару, комерціалізації результатів 

наукової діяльності. 
Відділ з питань інтелектуальної власності та інновацій університету 

надає консультації щодо оформлення заявок на об’єкти промислової 
власності співробітникам університету, аспірантам, магістрантам, 

студентам. Вказані послуги пропонуються і поза межами ВНЗ.  

За досягнення в науковій роботі у 2018 році, співробітники 

університету були нагороджені: 
Постановою президії Комітету з державних премій України в галузі 

науки і техніки №1 від 26.04.2017 р. стипендію Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених призначено к.с-г.н., доценту кафедри рослинництва, 

генетики, селекції і насінництва Домарацькому Євгенію Олександровичу та 

к.е.н., доценту кафедри публічного управління та адміністрування 

Карташовій Ользі Григорівні. 
Указом Президента України від 01.12.2018 р. № 404/2018 Орденом 

княгині Ольги ІІІ ступеня – професора кафедри обліку і оподаткування 

Мармуль Л.О. 

Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської 
обласної державної адміністрації – доцент кафедри іноземних мов Бокшань 

Г.І., доцента кафедри ботаніки та захисту рослин Марковська О.Є. 

Грамота Південного наукового центру НАН МОН України – професор 

кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва Базалій В.В. 

Почесна грамота Президії Національної академії аграрних наук 

України, відзнака Міністерства аграрної політики та продовольства України 

– академік НААН – професор кафедри землеробства Ушкаренко В.О. 

Грамотою Департаменту агропромислового розвитку Херсонської 
обласної державної адміністрації – доцента кафедри ботаніки та захисту 

рослин Онищенко С.О. 

Університет експонував наукові розробки на республіканських  і 
регіональних виставках і семінарах:  

1. 20-22 лютого 2018 р. XVI Міжрегіональна спеціалізована 

сільськогосподарська виставка «Південний Агропромисловий ярмарок 

«Фермер 2018» 

2. 21-23 лютого 2018 р. VIII Міжнародна виставка інноваційних 

рішень у зерновому господарстві «Зернові технології – 2018» 

3. 21-23 лютого 2018 р. VIII Міжнародна виставка 

високотехнологічного овочівництва, промислового садівництва та 

виноградарства «Фрукти, овочі, логістика – 2018» 

4. 21-23 лютого 2018 р. VIII Міжнародна виставка ефективного 

тваринництва та птахівництва «AGRO ANIMAL SHOW – 2018» 

5. 17-19 квітня 2018 р. XII Міжнародна спеціалізована виставка з 

квіткового бізнесу, садівництва, ландшафтного дизайну та флористики в 

Україні «FLOWER EXPO UKRAINE 2018» 

6. 04-07 червня 2018 р. ХХХІ Міжнародна агропромислова виставка 
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«Агро – 2018» 

7.  VIII Міжнародна промислова виставка та форум з розвитку 

фермерства «Агропорт Південь Херсон». 

8. 21 вересня 2018 р. Херсонський міжнародний економічний форум 

«Таврійські горизонти» 

9. 30 жовтня - 01 листопада 2018 р. 12 Міжнародна виставка 

сільськогосподарської техніки і обладнання «Інтерагро – 2018» 

10. 06-08 листопада 2018 р. XV Міжнародна агропромислова виставка - 

техніка, запасні частини, обладнання, сучасні технології в рослинності, 
тваринництві, птахівництві, кормовиробництво, ветеринарія, засоби захисту 

рослин, агроекологія, контроль якості с/г сировини та продукції 
«АГРОФОРУМ – 2018» 

Виставки інформаційних матеріалів ХДАУ також були представлені 
під час проведення науково-практичних конференцій. 

У 2018 році на базі ХДАУ було проведено міжнародні та всеукраїнські 
науково-практичні та науково-виробничі конференції: 

Міжнародні конференції 
1. 5-6 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки 

України». Загальна кількість учасників – 150 осіб. 

2. 24-25 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет 
конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в 

умовах глобалізації». Загальна кількість учасників – 152 особи. 

3. 17 травня 2018 р. Круглий стіл: «Особливості реалізації державних 

та міжнародних проектів на базі вищого навчального закладу аграрного 

профілю». Загальна кількість учасників – 25 осіб. 

4. 25-26 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення 
продуктивності зрошуваного гектара». Загальна кількість учасників – 61 особа. 

5. 01-02 червня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення». Загальна кількість учасників – 100 

осіб. 

6. 18-19 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір». 

Загальна кількість учасників – 156 осіб. 

7. 25 жовтня 2018 р. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

наукового забезпечення аграрного виробництва за умови зміни клімату», 

присвячена 90-річчю від , заснування кафедри рослинництва, генетики, 

селекції та насінництва і кафедри механізації та безпеки життєдіяльності. 
Загальна кількість учасників – 80 осіб. 

8. 16 листопада 2018 р. VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Філософські обрії сьогодення» присвячена Всесвітньому дню 

філософії та 90-річчю утворення кафедри філософії і соціально-

гуманітарних дисциплін ХДАУ. Загальна кількість учасників – 116 осіб. 
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9. 25-26 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 

конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та 

раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 

присвячена 60-річчю доктора с.-г. наук, професора Пилипенка Ю.В. 

Загальна кількість учасників – 298 особи. 

У роботі конференцій брали участь представники  Болгарії, Республіки 

Білорусь, Молдови, Румунії, Польщі, Угоршини, Азербайджану, Узбекістану, 

Туреччини, Казахстану, Греція, Вірменія, Російської Федерації, Грузії, 
Ізраїлю, США, Фінляндії. Загальна кількість всіх  учасників становила 1138 

чоловік.  

Всеукраїнські конференції 
1. 06-07 березня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації 
влади». Загальна кількість учасників – 75 осіб. 

2. 19 квітня 2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ». 

Загальна кількість учасників – 132 особи. 

3. 25 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація». Загальна 

кількість учасників – 115 осіб. 

4. 17 травня 2018 р. Всеукраїнська Науково-практична інтернет-
конференція «Конструкції, будівлі та споруди третього тисячоліття». 

Загальна кількість учасників – 31 особа. 

5. 21 травня 2018 р. «Сучасний менеджмент: проблеми та 

перспективи розвитку». Загальна кількість учасників – 151 особа. 

6. 24-25 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет- 
конференція «Фінансова система України: проблеми та перспективи 

розвитку». Загальна кількість учасників – 85 осіб. 

7. 06-07 вересня 2018 р. Інтернет конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції». 

Загальна кількість учасників – 50 осіб. 

8. 17 жовтня 2018 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах 

економічних реформ». Загальна кількість учасників – 114 осіб. 

9. 25 жовтня 2018 р. Всеукраїнський  науково-практичний форум 

«Актуальні проблеми наукового забезпечення аграрного виробництва за 

умови зміни клімату», присвячена 90-річчю від заснування кафедри 

рослинництва, генетики, селекції та насінництва і кафедри механізації та 

безпеки життєдіяльності. Загальна кількість учасників – 80 осіб. 

10. 22-23 листопада 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної 
сфери: облік, аудит та оподаткування». Загальна кількість учасників – 130 

осіб. 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ 

У 2017-2018 н.р. для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу 
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наукових студентських робіт на розгляд конкурсних комісій базових 

інститутів України було відправлено 27 наукові роботи. Міністерство 

освіти і науки України відзначило 5 студентів Херсонського державного 

аграрного університету та їх наукових керівників за перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук. Дипломи переможців отримали: 

Диплом ІІІ ступеня: Кирчу Р. «Досвід вирощування австралійських 

раків (CHERAX QUADRICARINATUS) в умовах півдня України». Керіник 

– Кутіщев П.С. 

Диплом ІIІ ступеня: Радковська Г. «Краплинний рис». Керівник –

Лавренко С.О. 

Диплом ІIІ ступеня: Гончар С.В. «Шафрановий бізнес – формула 

підприємницького успіху». Керівник – Бойко В.О. 

Диплом ІI ступеня: Пасєчко В.Д. «Вплив теплового стресу на молочну 

продуктивність великої рогатої худоби в умовах ДП «Асканійське» 

Каховського р-ну Херсонської обл.». Керівник – Нежлукченко Т.І. 
Диплом I ступеня: Хлистова К.О. «Ефективна перспектива 

вирощування нішевих культур на Півдні України». Керівник – Бойко Л.О. 

IV Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених «Молодь і 
прогрес у раціональному природокористуванні»: 

Диплом I ступеня: Третьяков О.В. «Зменшення екологічних ризиків 

шляхом комплексної переробки відходів винограду у харчовій 

промисловості». Керівник – Тулученко Н.В. 

Всеукраїнський студентський конкурс фонду Бориса Колеснікова 

«Харчові технології 2019»: 

Переможець конкурсу Паталашко А. Керівник: Тулученко Н.В. 

Конкурс «Агро 2019» фонду Бориса Колеснікова: фіналіст відбіркового 

етапу Грицкова К.Ю. Керівник: Є.О. Чернишова. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади: 

- з дисципліни «Розведення та селекція риб»  

Диплом IІI ступеня Коваленко А.                  

- зі спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології» 

Диплом І ступеня  Кузьменко Є.Д.       

Диплом ІІ ступеня Шаталов А.О.  

- зі спеціальності «Захист і карантин рослин» 

Диплом ІІ ступеня Заікін Р. 

Міжнародна олімпіада з менеджменту: 

Диплом ІІІ ступеня – Бойко І.С.  

І етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

І місце – Грабарчук Олександра Миколаївна студентка 1 курсу 1 групи 

агрономічного факультету (48 балів); М’ясникевич Наталія Анатоліївна 

студентка 1 курсу 1 групи біолого-технологічного факультету (48 балів). 

ІІ місце – Навроцька Валерія Іванівна студентка 1 курсу 2 групи 

агрономічного факультету (46 балів); Калуцька Галина Андріївна студентка 
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1 курсу 1 групи біолого-технологічного факультету (46 балів). 

ІІІ місце – Богату Галина Олександрівна студентка 1 курсу 1 групи 

агрономічного факультету (44 балів); Чістік Максим Олегович студент 1 

курсу 1 групи факультету водного господарства, будівництва  та 

землеустрою(44 балів); Піскунова Надія Петрівна студентка 1 курсу 1 групи 

біолого-технологічного факультету (44 балів); Гладун В’ячеслав 

Валентинович студент 1 курсу 1 групи біолого-технологічного факультету 

(44 балів). Керівники: ст. викладач Рупташ Н.В., викладач Зарівняк І.С. 

І етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка: 

І місце – Коноплянка Микита Антонович, студент 1 курсу 1 групи 

біолого-технологічного факультету (78 балів);  

Жайворонок Валерія Андріївна, студентка 1 курсу 1 групи факультету 

рибного господарства та природокористування (78 балів). 

ІІ місце – Кулик Альона Сергіївна, студентка 1 курсу 1 групи біолого-

технологічного факультету (74 балів); 

 Фостик Петро Петрович, студент 1 курсу 1 групи факультету водного 

господарства,будівництва  та землеустрою(74 балів). 

ІІІ місце – Левко Вікторія Романівна, студентка 1 курсу 3 групи 

біолого-технологічного факультету (70 балів); 

 Ліснугін Богдан Олександрович, студент 1 курсу 1 групи біолого-

технологічного факультету (70 балів); 

 Васильєва Ірина Миколаївна, студентка 1 курсу 1 групи факультету 

рибного господарства та природокористування (70 балів);  

Фізяр Андрій Андрійович, студент 1 курсу 1 групи факультету 

рибного господарства та природокористування (70 балів). 

Керівники: ст. викладач Рупташ Н.В., викладач Зарівняк І.С. 

Всеукраїнський студентський професійний творчий Конкурс проектів 

з екологічного та енергетичного менеджменту: 

Диплом 2 ступеня Радковська Г.П. на тему: «Управління біологічним 

та екологічним потенціалом агрофітоценозу рису за краплинного 

зрошення». Керівник Лавренко С.О. 

Конкурс проектних робіт щодо вирощування та популяризації 
високоолійнового соняшнику від компанії Syngenta: студентка 4 курсу 

агрономічного факультету Радковська Ганна Павлівна увійшла у фінал 

(науковий керівник Лавренко С.О.). Її наукова робота серед студентів та 

аспірантів вищих навчальних закладів за напрямками природничих 

(агрономічного та біологічного) та харчової промисловості увійшла у 8 

найкращих. Фінал проводився в головному офісі компанії Syngenta Україна 

(м. Київ), де фіналісти презентували свої проекти. 
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6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Відповідно до концепції розвитку університету, що має за основу 

збереження традицій вищої освіти в Україні та орієнтацію на європейські і 
світові навчальні стандарти та цінності, партнерство з іноземними вищими 

навчальними, науковими та культурними установами через поглиблення 

інтеграції в європейський та світовий освітній простір належить до числа 

пріоритетних завдань нашого університету. 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 
підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу. 

Факультет рибного господарства та природокористування ДВНЗ 

“Херсонський державний аграрний університет” протягом 2018 року 

продовжував тісну співпрацю в напрямку реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу з Поморською академією 

(Польща) (Угода, 2014 р., Порозуміння 2015 р.).  

Співпраця здійснювалася за програмою семестрового обміну 

студентів за напрямами підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 

6.090103 ”Лісове та садово-паркове господарство”, спеціальностями 101 

”Екологія”, 205 "Лісове господарство", 206 "Садово-паркове господарство". 

За 2018 р. на навчанні в Інституті біології та охорони довкілля Поморської 
академії (м. Слупськ, Польща) перебували 8 студентів факультету за 

програмою семестрового обміну студентів. 

В рамках загальної Угоди (Порозуміння від 1.09.2015 р.) про 

здійснення спільного навчання за напрямом підготовки 6.040106 ”Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування” ОР ”Бакалавр” та Протоколу еквівалентності 
освітніх програм і навчальних планів вищих навчальних закладів у 2018 

році три студенти-екологи перебували в Польщі на навчанні за програмою 

отримання подвійних дипломів. 

Результатом навчання є отримання студенткою Бегларян А.Г. в 

червні-липні 2018 року 2-х документів про здобуття вищої освіти: у ДВНЗ 

“Херсонський державний аграрний університет” ступеня вищої освіти 

бакалавр (кваліфікація – організатор природокористування), у Поморській 

академії професійного звання бакалавра (licencjat) з екології.  
Кожного семестру на факультеті проводилися конференції за 

результатами реалізації програми академічної мобільності освітян. 

Організовувалися зустрічі студентів і викладачів для обміну досвідом, 

враженнями та перспективами подальшої співпраці з Поморською 

Академією. Учасники відмічають теплий, дружній прийом польських колег, 

високий рівень професіоналізму та компетентності при підготовці 
майбутніх фахівців, європейський рівень забезпечення навчального процесу 

сучасними приладами та обладнанням, надзвичайну красу сусідньої 
держави, можливість подорожувати Європейськими країнами. 
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Активна участь ДВНЗ «ХДАУ» в сприянні академічної мобільності у 

сфері освіти надає можливість студентам і викладачам випробувати себе в 

іншій системі організації навчального процесу, отримати додаткові знання і 
досвід в зарубіжних університетах, удосконалити рівень володіння 

іноземними мовами, розвинути міжнародний освітній і культурний обмін. 

 

Участь у Міжнародних грантах  

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет». У 2018 році університет 
продовжував багаторічну співпрацю з провідними університетами  та 

науковими установами Ізраїлю, Азербайджану, Польщі, Білорусі, 
Угорщини, Румунії, Болгарії, Китаю. 

В напряму співпраці з Чжецзянським аграрним університетом 

доценти кафедри водних біоресурсів та аквакультури Корнієнко В.О. та            

Оліфіренко В.В. проводили лекції та практичні заняття із дисциплін 

екологія риб, урбоекологія, гідро екологія, екологія довкілля. 

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної 
роботи, якісного навчання студентів, університет приймає участь у реалізації 
міжнародних освітніх проектів і програм та випробовує свої сили у нових 

проектах.  

ХДАУ плідно працює за програмою Еразмус +. Так, університет бере 

участь у впровадженні проекту 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP 

(2015-3320) – «Adaptive learning environment for competence in economic and 

societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)», 2015-

2018 рр. Нежлукченко Т.І. – керівник проекту «Адаптивне навчальне 

середовище для забезпечення компетенції в питаннях впливу місцевих 

погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум». Розробка 

освітнього контенту для середовища навчання в галузі економічних і 
соціальних наслідків впливу місцевої погоди, якості повітря і клімату, 

орієнтованого на студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі 
гідрометеорології та менеджерів на метеозалежних підприємствах і в 

державних установах.  

У 2018 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проектом «Український проект бізнесрозвитку 

плодоовочівництва», в якому беруть участь викладачі та студенти 

університету.  

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» та Український проект 
бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) який фінансується 

Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується та співфінансується 

Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) 79 студентів 4-6 

курсів проходили агроінтернатуру на різних підприємствах Херсонської та 

Миколаївської областей з отриманням іменної стипендії на період 

проходження стажування. 

Тільки у 2018 році проект UHBDP профінансував 10 виїзних занять. 



 63 

Університет також співпрацює із закордонними організаціями.  

У 2018 році заключили меморандуми про співпрацю: 

- ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохіміїї імені О.Н. 

Соколовського» НААН (Молдова); 

-  Malopolska School of Public Administration University of Economics 

(Малопольська школа державного управління, Університет економіки, 

Краків); 

- Університет штату Огайо (The Ohio State University, College of Food, 

Agricultural, and Environmental Sciences); 

- Університет Інформатики та Мистецтв (Польща, м. Лодзь); 

- Краківський економічний університет, Малопольська школа 

публічного адміністрування (Польща); 

- Університет Хелсінкі (Фінляндія); 

- Сільськогосподарський університет – Пловдив (Болгарія); 

- TAFF Turism Ve Ticaret Limited Sirketi; 

- ЗО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої 
кооперації»; 

- Заклад освіти «Білоруська державна сільськогосподарська 

академія». 

На підставі діючих договорів про співпрацю в університеті проводиться 

активна робота з ЗВО-партнерами щодо організації і проведення спільних 

наукових та науково-практичних конференцій: 

10. 5-6 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки 

України». Загальна кількість учасників – 150 осіб. 

11. 24-25 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет 
конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в 

умовах глобалізації». Загальна кількість учасників – 152 особи. 

12. 25-26 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення 
продуктивності зрошуваного гектара». Загальна кількість учасників – 61 особа. 

13. 01-02 червня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення». Загальна кількість учасників – 100 

осіб. 

14. 18-19 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір». 

Загальна кількість учасників – 156 осіб. 

15. 25 жовтня 2018 р. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

наукового забезпечення аграрного виробництва за умови зміни клімату», 

присвячена 90-річчю від , заснування кафедри рослинництва, генетики, 
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селекції та насінництва і кафедри механізації та безпеки життєдіяльності. 
Загальна кількість учасників – 80 осіб. 

16. 16 листопада 2018 р. VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Філософські обрії сьогодення» присвячена Всесвітньому дню 

філософії та 90-річчю утворення кафедри філософії і соціально-

гуманітарних дисциплін ХДАУ. Загальна кількість учасників – 116 осіб. 

17. 25-26 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 

конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та 

раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 

присвячена 60-річчю доктора с.г. наук, професора Пилипенка Ю.В. Загальна 

кількість учасників – 298 особи. 

У роботі конференцій брали участь представники  Болгарії, Республіки 

Білорусь, Молдови, Румунії, Польщі, Угоршини, Азербайджану, Узбекістану, 

Туреччини, Казахстану, Греція, Вірменія, Російської Федерації, Грузії, 
Ізраїлю, США. Загальна кількість всіх  учасників становила 1113 чоловік.  

 

Стажування НПП і студентів за кордоном 

Завдяки співпраці між Херсонським державним аграрним 

університетом і The Ohio State University (Меморандум про співпрацю), у 

червні 2018 р. ХДАУ відвідував професор The Ohio State University Стен 

Томпсон з лекціями для студентів економічного факультету, а також 

налагоджується наукові зв’язки між науковцями агрономічного напряму. 

Доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Кутіщев П.С. був 

прийнятий в члени NACCE (Мережа центрів аквакультури в Центральній і 
Східній Європі), приймав участь в IX зібрані Мережі центрів аквакультури 

в Центральній і Східній Європі (17 – 18 травня). 

 

Прийняв участь в семінарі «Можливості обміну знань  і технологій в 

області аквакультури з особливою увагою до співпраці з Південно-Східною 

Азією» (м. Сарваш, Угорщина). 

Пройшов стажування «Demonstrative Training on Mussel Farming» в 

Румунії і Болгарії - Aquaculture Demonstrative Centre - Black Sea, NIMRD 

Shellfish Unit (Constanta, Romania), Institute for Marine Research and 

Development (NIMRD) “Grigore Antipa”, Constanta, Romania, 17–28 

September 2018 при підтримці міжнародних організацій The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) і General Fisheries 

Commission for the Mediterranean (GFCM)  

Доценти кафедри водних біоресурсів та аквакультри Оліфіренко В.В., 

Корнієнко В.О. та асистент кафедри хімії і біології Стеценко В.С. протягом 

тривалого часу із березня 2017 року по липень 2018 року проходили 

стажування в Китайсько-українському науково-дослідному інституті «Наук 

про життя», що знаходиться в Китайській Народній Республіці в м. Чжуцзі, 
провінція Чжецзян. 

Доцент кафедри обліку і оподаткування Сакун А.Ж., з метою 
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вдосконалення професійної діяльності на рівні міжнародних стандартів 

відвідала Лейпцизький університет (Leipzig University, Germany, March, 

2018) факультет економіки та Ernst & Young Global Limited (відома як EY) – 

одну з найбільших у світі міжнародних компаній, що надає професійні 
аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги (Leipzig , 

Germany, March, 2018). 

Професор кафедри будівництва Чеканович М.Г. успішно пройшов 

стажування у Краковському університеті. Тема стажування «New and 

innovative teaching methods» organized by Malopolska School of Public 

Administration University of Economics in Krakow. За конкурсом доповідей 

був запрошений до участі додатково у міжнародній науковій конференції 
«Інтерналізація, як виклик для вищих навчальних закладів». Доповідь була 

відмічена, як одна з найкращих за оцінкою польських колег. 

Професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук 

Берегова Г.Д. – Університет соціальних та економічних наук в Пржеворську 

(Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (03-18.04.2018); 

Інститут міжнародного академічного та наукового співробітництва в м. Баія 

Доміція (Institute of International Academic and Scientific Cooperation in Baia 

Domizia, Italy (27.07.- 03.08.2018). 

Члени кафедри публічного управління та адміністрування взяли участь 

у тренінгових воркшопах, проведених експертами Малопольської школи 

публічного адміністрування Краківського економічного університету 

Консорціуму DOBRE з питань підвищення спроможності системи освіти у 

сфері публічного адміністрування, (м. Краків, Польща, 30 травня – 1 червня 

та 12-15 червня  2018 року) 

Професор кафедри економіки та фінансів Танклевська Н.С., асистент 
кафедри економіки та фінансів Карнаушенко А.С., асистен кафедри 

менеджменту організації Алєщєнко Л.О. пройшли стажування в 

університеті ім. Аристотеля «Adaptation of science, education and business to 

word innovative megatrends» (м. Салоніки, Груція) з 01 по 06.10.2018 р. 

Доцент кафедри землеробства Лавренко Сергій Олегович пройшов 

двомісячне стажування за програмою «Soil health, sustainable crop production 

and climate-smart agriculture» в Ohio State University South Centers, Piketon, 

Ohio, USA за підтримки Фонду цивільних оборонних досліджень 

Державного департаменту США (CRDF) та отримав відповідний 

сертифікат. 
Декан агрономічного факультету, доцент кафедри ботаніки та захисту 

рослин Мринський І.М. взяв участь у стажуванні в Міжнародному учбовому 

с-г центрі (MASHAV Ізраїль) з 29 квітня по 18 травня 2018 р. За 

направленням «Інноваційні технології для садів та виноградників». З 19 по 

29 листопада 2018 р. прийняв участь у ІІІ Міжнародному форумі «Інновації 
в захищеному грунті», Республіка Білорусь. 

Професор кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва 

Базалій В.В. з 19 по 29 червня 2018 року стажувався у Міністерстві 
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сільського господарства та продовольства Франції за темою «Міжнародні 
дні аграрної освіти і науки в Парижі». 

Доцент кафедри економіки та фінансів Аверчева Н.О., професор 

Нежлукченко Т.І.  та доцент Кушнеренко В.Г. кафедри генетики та 

розведення с-г тварин ім. В.П. Коваленка, доцент кафедри інженерії 
харчових технологій Нежлукченко Н.В. пройшли стажування з 12 по 18 

квітня 2018 р. у Словаччині (м. Братислава) в рамках реалізації 
міжнародного проекту Еразмус + 2015 «Adaptive learning environment for 

competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and 

climate (ECOIMPACT)». Тренінг «Knowledge transfer and commercialization 

of university research». 

Доценти кафедри економіки та фінасів Бойко Л.О. та Бойко В.О. 

взяли участь у ІІ  Міжнародному науково-практичному форумі «NEW 

ECONOMICS», який пройшов з 01 по 10 листопада 2018 р. у Академічному 

товаристві Міхала Балудянського (Словакія, м. Братислава). 

 

Ознайомча практика студентів за кордоном 

Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном одна з 

найпомітніших сфер міжнародної діяльності університету. Основними 

вимогами для участі в програмі є: наявність сільськогосподарської освіти, 

базові знання іноземної мови, бажання та можливість проходити стажування 

за кордоном. 

Студенти університету мають можливість пройти практику за 

направленням ветеринарія, агрономія, ландшафтний дизайн, біотехнологія, 

овочівництво, садівництво, механізація, екологічне землеробство, 

тваринництво, агробізнес, квітникарство, виноробство, будівництво, у 11 

країнах світу. Тривалість практик становить від 3 до 18 місяців. Широкою 

популярністю користуються країни північної та центральної Європі, Америці 
та Австралії. 

Проблемним залишається рівень мовної підготовки студентів, що 

значно стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість 

профілів аграрних підприємств за кордоном, які відповідають напрямку 

підготовки та досвіду наших студентів.  

Університет має договори щодо організації практик за кордоном з  

партнерами в Україні та за її межами.  

В цілому в 2018 році слід відзначити підвищення загальної кількості 
студентів, які пройшли практику за кордоном в звітному році збільшилось 

на 7 студентів. 
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7. ВИХОВНА, КУЛЬТУРНА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У ДВНЗ «ХДАУ» сформована чітка система виховної роботи, що 

орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, 

збагачення, збереження національної культури й природного середовища. 

Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», положеннями Загальної декларації прав 

людини, Державною національною програмою «Освіта», Програмою 

правової освіти населення України, Державною програмою розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та 

молоді в національній системі освіти, Концепцією національно - 

патріотичного виховання молоді, Концепцією реалізації державної політики 

у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Концепцією державної 
міграційної політики, Статутом університету. 

 Університет виконував такі програми: Державну програму 

«Репродуктивне здоров’я нації»; Державну цільову програму подолання та 

запобігання бідності; Державну цільову соціальну програму «Молодь 

України»; Державну програму з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві; Програму проведення заходів з профілактики 

поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей, учнівської та 

студентської молоді. 
Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: здобувачів вищої освіти, 

органів студентського самоврядування, заступників деканів з виховної 
роботи, кураторів - була спрямована на пошук нових педагогічних 

технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної 
діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу. 

Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи 

університету, факультетів. У всіх структурних підрозділах своєчасно 

проводяться засідання рад кураторів, старостати, кураторські години, 

тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і 
науки України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії 
держави, області, міста й узгоджується із першим проректором, 

проректором з науково-педагогічної роботи. 

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями 

національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, 

трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими 

аспектами: організаційно-методологічне забезпечення; культурно-

просвітницька робота та організація студентського дозвілля; національне 

виховання; соціально-виховна робота; робота органів студентського 

самоврядування (додаток А, Б). 

 

Національно - патріотичне виховання 

Національно - патріотичне виховання є складовою виховного процесу 
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в університеті, головною метою якого є набуття студентами соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина 

Української держави. З метою вдосконалення національно-патріотичного 

виховання студентів, формування високої моральності, шанобливого 

ставлення до пам’яті про перемогу та ветеранів, згідно з концепцією 

національно-патріотичного виховання молоді, затвердженою спільним 

наказом Міністерств освіти і науки, молоді та спорту; оборони від 

27.10.2009 № 3754/538, в університеті було розроблено й затвердженою 

план заходів з патріотичного виховання студентської молоді. 
Одним з основних напрямків виховної роботи в університеті є 

формування національної свідомості, патріотизму, толерантності 
студентської молоді. На підтримку Всеукраїнської молодіжної акції 
«Пам’ятати. Відродити. Зберегти» під керівництвом помічників ректора з 

виховної роботи проводиться культурно-просвітницький захід під гаслом 

«Одягай вишиванку!» 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 02.03 2011 року № 

167– р з метою ствердження духовних заповідей Кобзаря як важливого 

чинника консолідації суспільства, формування духовної культури, 

виховання почуття любові та поваги до традицій свого народу в 

університеті щорічно проводяться заходи щодо відзначення дня 

народження Т. Шевченка. 

До Дня перемоги були проведені такі святкові заходи: мітинг біля 

пам’ятника викладачам і студентам, які загинули в 1941-1945 рр.; 

покладання квітів до пам’ятника; концерт. 
Університет щорічно бере участь у молодіжному мітинг – реквіємі 

біля меморіального комплексу «Вічний вогонь». 23 серпня студенти й 

викладачі університету беруть участь у міських заходах, присвячених Дню 

Державного Прапора України та річниці незалежності України. 

 

Студентське самоврядування 

Студентське самоврядування в ДВНЗ «ХДАУ» є важливою ланкою у 

розвитку демократичних засад у вузі, виявленні потенційних лідерів, 

формуванні майбутньої еліти нації.  

До складу вченої ради університету та конференції трудового 

колективу входить 15% студентів. Рада студентського самоврядування 

університету спільно з адміністрацією та профкомом бере участь у 

розподілі місць для поселення в гуртожитках університету, представники 

органів студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій та 

комісії з поселення до гуртожитків. Діяльність органів студентського 

самоврядування спрямовується на вдосконалення навчально-виховного 

процесу в університеті, сприяння науковій і творчій діяльності студентів. 

Рада студентського самоврядування університету має будову 

піраміди – самоврядування на рівні групи, факультету, університету. До її 
складу входять голови факультетських рад, які очолюють відповідні 
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сектори: навчально-науковий, культурно-просвітницький, спортивно-

оздоровчий, соціально-побутовий, міжнародних зв’язків. 

Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з 

профспілковими органами щодо правового й соціального захисту студентів, 

проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо. 

Належна увага в університеті приділяється вихованню у студентів 

високої культури та естетичних смаків. На належному художньому рівні в 

університеті відзначені основні державні свята (День Соборності України, 

День захисника Вітчизни, Міжнародний жіночий день, Шевченківські 
свята, День Перемоги, День Європи, Міжнародний день студента, День 

учителя тощо). Проводились і традиційні університетські свята й заходи 

(Посвята в першокурсники, «Містер Університет», День студента, новорічні 
свята, Кубок ректора університету з КВК, кубок ректора з футзату, День 

гумору, дні відкритих дверей, випускні вечори, конкурс патріотичних 

постановок і багато інших). 

В університеті проведено заходи, приурочені до святкування 

Масляної: розважальна програма за участю студентів гуртків центру 

культури та мистецтв та Корабельної  міської ради. Школою естетичного 

виховання та зростання соціальної активності молоді є художні колективи, 

мистецькі об’єднання, гурти, які діють у ХДАУ. У ХДАУ активно 

розвивається рух КВК. Студентський клуб університету, щорічно 

проводить Всеукраїнські турніри та фестивалі КВК. Студенти університети 

отримують стипендії Президента України Кабінету Міністрів, Верховної 
ради України, обласні та муніципальні. Ректорат і деканати приділяють 

значну увагу студентам-сиротам, інвалідам і студентським сім'ям. Ці 
категорії студентів у першу чергу забезпечуються гуртожитком, отримують 

згідно з законом пільги з боку керівництва університету. 

Оцінка стану виховної роботи та її результативності здійснюється за 

комплексними показниками як кількісними, так і якісними. Сюди включено 

показники успішності навчання, навчальної дисципліни, враховуються 

міжособистісні стосунки в академічних групах, виконання студентами 

правил внутрішнього розпорядку, правової поведінки, кількість 

правопорушень, виконання планів виховної роботи, якість проведених 

заходів, кількість студентів у творчих об'єднаннях, гуртках, учасників 

фестивалів тощо, участь молоді у різноманітних громадянських, 

патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які 
відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації 
студентів. 

Отже, виховна робота в університеті охоплює всі напрямки Концепції 
національного виховання студентства та спрямована на виконання 

основного завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – 

формування всебічно розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, 
готової відповісти на потреби сучасного життя. 
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8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

Університет здійснює свою діяльність на підставі Статуту, має у 

розпорядження відокремлене майно, самостійний баланс, печатку, рахунки 

в органах Державної казначейської служби.  

До складу університету входить відокремлений структурний підрозділ-

база відпочинку «Колос».  

У відповідності до чинного законодавства, університет складає та 

подає до Міністерства освіти  і науки України, органів казначейської 
служби, Державної податкової служби та інших фондів і служб, 

консолідовану місячну, квартальну та річну звітність. 

Фінансування Університету у звітному періоді здійснювалося 

відповідно до затвердженого кошторису на 2018 рік за кодами програмної 
класифікації видатків: 2201160 « Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІУ рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики», 2201040 «Дослідження наукові та науково-технічні розробки, 

підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 
інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 

забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень», 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» 

 Джерелами фінансування ДВНЗ «ХДАУ» в 2018 році були кошти 

загального та спеціального фондів, передбачені кошторисом ЗВО. Обсяг 

фінансування на утримання Університету за рахунок загального фонду 

бюджету склав 39453,2 тис. грн., за рахунок спеціального фонду бюджету у 

розмірі – 18250,2 тис. грн. та 1410,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду 

бюджету на утримання ВСП БВ «Колос».  

Обсяг фінансування по науковій діяльності за рахунок загального 

фонду бюджету у розмірі -  1921,0 тис. грн. та 360,0 тис. грн. за рахунок 

спеціального фонду бюджету. Обсяг фінансування на виплату академічної 
стипендії склав 6828,5 тис. грн. 

 У 2018 році було затверджено початковий кошторис за загальним 

фондом на суму 37752,5 тис. грн. За 2018 рік було додано фінансування по 

загальному фонду на суму 1700,7 тис. грн. по КПКВ 2201160. По КПКВ 

2201190  на виплату академічної стипендії було затверджено початковий 

кошторис на суму 6162,2 тис. грн. За 2018 рік було додано фінансування на 

суму 666,3 тис. грн.  

Заробітна плата, компенсація на продукти харчування, одяг та інші 
виплати дітям-сиротам, виплати стіпендії були виплачені в повному обязі, 
відповідно до затвердженого кошторису за бюджетні кошти. 
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Таблиця 8.1 

Динаміка видатків по загальному фонду за 2017-2018 роки КПКВ 2201160, 

тис.грн. 
№ 

п/п 

Статті витрат 2017 рік 2018 рік 

 

2018 рік в % 

до 2017 року  

1 Заробітна плата 23549,34 27394,20 16,33 

2 Нарахування на зарплату  5137,48 6029,80 17,37 

3 Харчування сиріт 757,94 973,82 28,48 

4 Придбання одягу  сиротам 18,94 24,47 29,20 

5 Інші виплати 

населенню(компенсація на 
придбання навчальної літератури 

сиротам,матеріальна допомога 
сиротам, грошова допомога 
випускникам з числа дітей-сиріт) 

157,78 231,55 46,75 

6 Теплопостачання 29,48 20,8 -29,44 

7 Водопостачання 10,00 36,17 261,70 

8 Електроенергія 697,20 721,50 3,48 

9 Інші енергоносії 1434,50 1859,29 29,61 

10 Стипендія 2426,22 2159,61 -10,99 

 Всього 34061,10 39432,40 15,77 

  

Таблиця 8.2 

Динаміка видатків по загальному  фонду за 2017-2018 роки по виплаті 
академічної стипендії КПКВ 2201190, тис.грн. 

№ 

п/п 

Статті витрат 2017 рік 2018 рік 

 

2018 рік в % 

до 2017 року  

1 Стипендія 6318,00 6825,5 8,08 

 Всього 6318,00 6828,5 8,08 

 Таблиця 8.3 

Динаміка видатків по загальному фонду за 2017-2018 роки  

КПКВ 2201040, тис.грн. 
 

№ п/п Статті витрат 2017 рік 2018 рік 
 

2018 рік в % 
до 2017 року  

1 Заробітна плата 1019,93 998,71 -2,08 

2 Нарахування на зарплату  224,46 219,72 -2,11 

3 Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 
інвентаря 

267,84 319,52 19,29 

4 Оплата послуг  
(крім комунальних) 

158,67 383,05 141,41 

 Всього 1670,90 1921,00 14,97 

 

       Основними джерелами наповнення 12486,71 тис. грн., плата за 

проживання в гуртожитку – 4094,16 тис. грн., 1134,42 тис. грн. - від 

реалізація сільськогосподарської продукції, від оренди майна – 437,92 тис. 

грн., від  реалізації майна – 453,73 тис. грн., від надання послуг тимчасового 

розміщування ВСП БВ « Колос» - 1253,71тис. грн., послуги по 
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дослідженням, науковим та науково-технічним розробкам - 372,04 тис. грн.  

Таблиця 8.4 

Динаміка надходжень по спеціальному фонду ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»  за 2017-2018 роки, тис.грн. 
 

№ п/п Статті доходів 2017 рік 2018 рік 

2018 рік 

в % до 

2017 

року  

1 Платне навчання 8874,98 11649,38 31,26 

2 Інші освітні послуги 679,08 837,33 23,30 

3 Плата за проживання у  гуртожитках 3293,83 4094,16 24,30 

4 Реалізація продукції 1288,65 1134,42 -11,97 

5 Оренда 353,14 437,92 24,01 

6 Реалізація майна 54,23 453,73 736,68 

7 Тимчасове розміщування ВСП БВ 

«Колос» 

1470,22 1253,71 -14,73 

 Разом: 16014,13 19860,65 24,02 

 

Отримані  доходи спеціального фонду витрачались на потреби 

Університету  відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків за 

цільовим призначенням. За рахунок спеціального фонду Університет 
покрив усі статті видатків, які не фінансуються з державного бюджету. 

 

Таблиця 8.5 

Динаміка видатків по спеціальному фонду за 2017-2018 роки  

по КПКВ 2201160, тис. грн. 

№ п/п Статті витрат 2017 рік 2018 рік 

2018 рік в % 

до 2017 

року  

1 Заробітна плата 7000,1 7398,6 5,7 

2 Нарахування на заробітну  плату  1549 1586,8 2,4 

3 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентаря у  т.ч. 567,9 1916,6 237,5 

3.1. Паливно-мастильні матеріали 140,2 378,7 170,1 

3.2. Зерно для посіву  67,5 182,1 169,8 

3.3. Добрива 152 279,7 84,0 

3.4. Дипломи і канцтовари 150,8 423,5 180,8 

3.5. Будівельні матеріали  491,3  

3.6. Вікна  85  

3.7. Електронні журнали  20,5  

3.8. Запчастини  55,8  

4 Медикаменти 1,8 1,9 5,6 

5 Оплата послуг (крім комунальних), у  т.ч. 786,6 1395,7 77,4 

5.1. 
Послуги по переобладнанню і 
обслуговуванню автотранспорта  97,5  

5.2. 

Послуги звязку  (інтернет, телефон, 

інформаційні послуги) 98,1 207,2 111,2 

5.3. Послуги охорони 32,5 78,2 140,6 



 73 

Продовження табл. 8.5 

5.4. 

Інші послуги (захоронення відходів, 

дезроботи, обслуговування оргтехніки 

інше) 215,1 310,3 44,3 

5.5. Обслуговування котельні 362,5 296,7 -18,2 

5.6. Виготовлення технічної документації 80 37,1 -53,6 

5.7. Послуги по будівництву   320,4  

5.8. 

Заміна лічильників, перевірка 
вимірювальної техніки  12,8  

5.9. Послуги з акредитації  35,5  

6 Відрядження 34,3 42,9 25,1 

7 Теплопостачання 1465,8 1161,6 -20,8 

8 Водопостачання та водовідведення 232 223,5 -3,7 

9 Електроенергія 759,5 393,4 -48,2 

10 Природний газ 112,9 96,7 -14,3 

11 Інші енергоносії 16,9 9,6 -43,2 

12 

Окремі заходи (навчання, пожежна 
безпека)  7,1  

  Інші виплати  5,5  

13 

Інші поточні видатки (податки, платежі 
до бюджету) 235,4 169 -28,2 

14 

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 

(компютерна техніка, меблі, бойлер , 

доводчик) 49,6 679,8 1270,6 

15 Ремонт двигунів автомобілей  69,5  

16 

Реконстукція комерційного вузла обліку  

газу , приміщень  6,4  

  Всього 12813,4 15164,6 18,3 

Таблиця 5.6 

  Динаміка видатків по спеціальному фонду за 2017-2018 роки  

по КПКВ 2201040, (тис. грн.) 
№ 

п/п 

Статті витрат 2017 рік 2018 рік 

 

2018 рік в % 

до 2017 року 

1 Заробітна плата 46,90 177,65 278,78 

2 Нарахування на зарплату  10,32 39,08 278,68 

3 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря у  т.ч. 

17,26 89,30 417,38 

3.1 Комп’ютерне  обладнання  31,32  

3.2 Банер   8,05  

3.3 Канцелярські товари  44,75  

3.4 Лабораторний посуд  5,18  

4 Оплата послуг (крім комунальних), 
у  т.ч. 

 40,22  

4.1 Послуги по регенерації картритжу   0,22  

4.2 Послуги по створенню 
електронних планів територій 

 40,00  

5. Інші поточні видатки 12,83   

 Всього 87,31 346,25 296,58 
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У 2018 році Університетом були отримані благодійни внески та 

дарунки від Благодійного фонду Асоціації випускників ХДАУ, ФОП 

Безкровний А.С., ЧП Девятих О.С., ПП « Пако», ТОВ «НВП 5 елемент», 

ППО викладачів ХДАУ, ФОП Томчак І.Г., ФГ «Роксолана», АТ «РБ Аваль» 

та фізичних осіб. 

Таблиця 5.7 

Динаміка видатків по інших джерелах власних надходжень  

2017-2018 роки, (тис.грн.) 

 

№ п/п Статті витрат 2017 рік 2018 рік 

2018 рік в 

% до 2017 

року  

1 

Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря, у  т.ч.: 585,3 932,9 59,4 

1.1. 

Матеріали (дипломи, господарчі 
товари, брошури,папір) 196,5 87,4 -55,5 

1.2. 

Насіння (рапсу , сої, кукурудзи та 
соняшника) 73 17,3 -76,3 

1.3. 

Матеріали для поточного ремонту  

приміщень 95,6 153,1 60,1 

1.4. Паливо 220,2 63,7 -71,1 

1.5. Вікна   490,6   

1.6. Меблі   90,2   

1.7. Двері   20   

1.9. Жалюзі   9,1   

1.10. Запчастини   1,5   

2 
Оплата послуг (окрім 
комунальних) 98,9 122,3 23,7 

2.1. Ремонт обладнання   27   

2.2. 

Інші послуги ( виготовлення 
емблем, поліграфічні послуги 

інше) 98,9 36 -63,6 

2.3. Розміщення реклами в газетах   59,3   

3 Паливні брикети (дрова) 19,3   -100,0 

4 

Інші виплати населенню 

(стипендії, КМУ, стипендії 
молодим науковцям,грантові) 392 391 -0,3 

5 

Придбання обладнання та 
предметів довгострокового 
користування 17,2 64 272,1 

  бібліотечний фонд   16,6   

  кондиціонер    11,2   

  акваріум   19,9   

  лічильник води   16,3   

  

Сплата податку  за спеціальне 
водокористування   25,9   

  Всього 1112,7 1536,1 38,1 

 

Базою відпочинку «Колос» було отримано благодійних внесків та 
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дарунків на суму 138,04 тис.грн. 

За навчально- виробничою майстернею університету (відповідальний 

проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Аверчев О.В.) 

закріплено 794,6 га. земельних угідь.   

Таблиця 5.8 

Діяльність НВМ за період 2017-2018 рр. 

Показники 2017 2018 

Землекористування, га   

Всього земельних угідь  794,6 794,6 

в т.ч. ріллі 778,14 778,14 

Використані під посіви, га    

Всього 333,62 397,62 

Зернових культур 156,62 246 

в т.ч. озимі зернові   

          озимої пшениці 156,62 208 

          ярові зернові  32 

          кукурудза  6 

Соняшник 177 131,62 

Соя  20 

Під пари, га 444,52 380,52 

Списано посіви, га   

Всього 30 79 

в т.ч. озимі зернові  65 

          кукурудза  2 

          соняшник 30 - 

          соя  12 

Виробництво, тони   

Зерно - всього 309,89 145,56 

в т.ч. озимі зернові 309,89 115,56 

          ярові зернові  30,00 

Соняшник  120,47 69,45 

Соя  6,08 

Кукурудза  12,8 

Урожайність, ц/га   

Зернові - всього  19,8  

в т.ч. озимі зернові 19,8 8,08 

          ярові зернові  9,38 

кукурудза  32 

Соняшник 8,19 4,88 

Соя  7,6 

Залишок на складі, зернові   

в т.ч. пшениця озима 10,14  

Соняшник 90,87 69,450 

Всього надійшло, тис. грн. 1288,65 1134,42 
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Одним із важливих етапів виконання бюджету звітного періоду - це 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення співробітникам у розмірі 
100% всім штатним педагогічним та науково-педагогічним працівникам, 

працівникам адміністративно - управлінського складу, прирівняному до 

науково-педагогічних працівників, бібліотекарям університету та іншим 

працівникам. Загальна сума виплат склала –1358,69 тис. грн., в т.ч. за 

рахунок загального фонду – 1185,05 тис. грн., за рахунок спеціального 

фонду – 279,06  тис. грн. Також в 2018 році була надана матеріальна 

допомога в зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 9,00  тис. грн. 

за рахунок спеціального фонду держбюджету. На виконання п.4.3.1 

Колективного договору в 2018 році була нарахована премія за підсумками 

роботи за рахунок загального фонду в сумі 2696,28 тис. грн., спеціального 

фонду -226,19 тис. грн. Була виплачена щорічна грошова допомога 

педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу з загального фонду 

бюджету в сумі 59,25 тис. грн. Базою відпочинку «Колос» була нарахована 

премія у сумі 16,42 тис. грн.. за результатами роботи за рік. У 2018 році 
були здійсненні виплати  матеріальної допомоги здобувачам вищої освіти за 

рахунок загального фонду бюджету (виплата академічної стипендії) на 

загальну суму 471,9  тис. грн. Була надана премія  здобувачам вищої освіти 

за активну участь у культурно-масовій та спортивній діяльності 
університету за рахунок стипендіального фонду в сумі 143,00 тис. грн. 

Також у 2018 році була нарахована та виплачена матеріальна допомога в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем аспірантам, докторантам 

університету на загальну суму 205,07 тис. грн. 

         Протягом звітного періаду забезпечувалось цільове та ефективне 

використання коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету, своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до 

державного бюджету та фондів, виконання кошторисів доходів та видатків 

Університету. На кінець 2018 року в Університеті відсутні заборгованості 
по виплаті заробітної плати, стипендії, за спожити енергоносії та 

комунальні послуги. 
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9. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

В 2018 році адміністративно-господарською частиною за підтримки 

кафедр університету проведено ряд робіт за наступними основними 

напрямами: 

1. Проводилась заміна старих алюмінієвих та дерев'яних віконних 

блоків на сучасні металопластикові: 
          -  в головному учбовому корпусі замінено 101 вікно; 

          -  в спорткомплексі – 20 вікон, з них -  14 вікон замінено в спортивній 

залі; 
           -  в гуртожитку № 6 – 6  вікон.  

2. Проведено ремонт віконних та дверних блоків в кількості 152 шт. та 

80 шт. відповідно, в тому числі: 
          - в учбових корпусах: віконних блоків – 67 шт.; 
                                               дверних блоків – 28 шт.; 
          - в гуртожитках:          віконних блоків – 85 шт.; 
                                               дверних блоків – 52 шт. 

3 За участю співробітників факультетів проведено ремонтні роботи 18 

навчальних аудиторій, лабораторій (ауд. №№ 22; 23; 26а; 70; 74; 81; 86; 86а; 

88; 92; 94; 98; 126; 138; 140; ауд. № 22 в МУК; ауд. №№ 302; 305 в корпусі 
ГМФ); проведено ремонтні роботи в п'яти адміністративних та 

господарських приміщеннях ( бухгалтерія – 3 каб., відділ кадрів – 2 каб.): 

- штукатурних робіт виконано на  310 м2
, в тому числі: 

- в учбових корпусах – 140 м2
; 

- в гуртожитках – 1170м2
;
 

- малярних робіт виконано – 2024 м2
, в тому числі: 

- в учбових корпусах – 1766 м2
; 

- в гуртожитках – 258 м2
; 

- відновлено 216 внутрішніх та зовнішніх відкосів. 

4. Проведено ремонт м'якої покрівлі будівлі навчального центру 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  (УК - 4) на площі 
1300 м2

 . 

5. Проведено ремонт приміщення жіночого туалету, розташованого на 

першому поверсі головного учбового корпусу. 

Протягом 2018 року проводились електромонтажні роботи, а саме: 

1. Проведено монтаж електромереж: 

- для підключення живлення газових модемів в гуртожитках №№ 2; 3; 

4; 5; 

- для живлення комп’ютерів в бібліотеці ГУК; 

- проведено монтаж освітлення входу до Головного учбового корпусу. 

2. Проведено заміну ламп: 

- розжарювання на енергозберігаючі лампи в учбових корпусах – 

158 шт.; 
- замінено лампи освітлення в спортивній залі корпусу механізації 

ГМФ (спорткомплексу) – 14 шт. 
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     Проведено заземлення електрообладнання в лабораторіях (каб. №№ 17; 

22; 23; 24)  ГУК. 

3. Проведено ремонт та заміну  радіаторів опалення в кількості 65 

радіаторів, в тому числі: 
          - в учбових корпусах – 30 радіаторів; 

          - в гуртожитках – 35 радіаторів. 

4 Проведено підключення системи опалення корпусу механізації ГМФ 

(спорткомплексу) до системи опалення ГУК від твердопаливної котельні 
ГУК.  

5. Проведено ремонт водопровідної та каналізаційної системи в розмірі  
171 п.м та 74 п.м відповідно, в тому числі:  
          - в учбових корпусах:  водопровідна система – 69 п.м; 

                                                 каналізаційна система –18 п.м; 

          - в гуртожитках:           водопровідна система – 102 п.м; 

                                                 каналізаційна система – 56 п.м. 

Для виконання робіт з поточного ремонту в 2018 році використано 

будівельних матеріалів на суму 852205,16 грн., з яких 71109.74 грн. за 

рахунок спонсорських коштів.  
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10. АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЩО ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ДЕРЖАВНУ 

СЛУЖБУ 
 

У ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Про 

організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою» та згідно наказу № 

77/б.і. від 15.05.2017р. «Про організацію проведення атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою» із внесеними змінами наказом № 212/б.і. від 13.11.2018р. 

створена атестаційна комісія у складі: 
1. Берегова Галина Дмитрівна – завідуюча кафедрою філософії та 

загально гуманітарних дисциплін, голова комісії; 
2. Рупташ Наталя Віорелівна – старший викладач кафедри філософії та 

загально-гуманітарних дисциплін, член комісії; 
3. Бокшань Галина Іванівна – старший викладач кафедри іноземної 

мови, член комісії; 
4. Зарівняк Ірина Святославівна – викладач кафедри філософії та 

загально-гуманітарних дисциплін, член комісії. 
Секретарем атестаційної комісії призначено Карташову Ольгу 

Григорівну, доцента кафедри публічного управління та адміністрування. 

Координатором роботи атестаційної комісії визначено Губу Марину 

Ігорівну, доцента кафедри публічного управління та адміністрування. 

У 2018 році в атестації осіб, які претендують на державну службу щодо 

вільного володіння державної мови, всього взяли участь 539 осіб (у 2017 

році – 599 особи), в тому числі кількість осіб, які пройшли атестацію, 

становила 365 осіб (у 2017 році – 281 особи); кількість осіб, яким видано 

посвідчення на підставі п.56 «Порядку атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу….», становила 174 особи (у 2017 році – 317 

осіб). 

Всього з початку проведення атестації в ДВНЗ «ХДАУ» (травень 2017 

року – жовтень 2018 року) атестовано 1138 осіб, в тому числі 646 осіб 

прийняли участь у атестації щодо вільного володіння державної мови, та 

491 особам підтверджено вільне володіння державної мови на підставі 
документів про освіту відповідно п. 56 «Порядку атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну службу….» 

Надходження коштів до спеціального фонду університету у 2018 році 
за надані послуги атестації осіб щодо вільного володіння державної мови та 

виготовлення посвідчення становили 131,1 тис.грн. (у 2017 році – 84,4 

тис.грн.). 
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11. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ 

 

З метою ефективного використання земельної площі, забезпечення 

виконання заходів, спрямованих на практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти і забезпечення наукових досліджень та проведення товарного 

виробництва с.г. культур у 2011 році була створена навчально-дослідна 

виробнича дільниця. 

Основними завданнями є створення необхідних умов для проведення 

навчальної, технологічної, виробничої практик та здійснення навчання 

здобувачів вищої освіти за профілем обраної спеціальності: 
- забезпечення проведення науково-дослідних робіт науково-

педагогічними працівниками, аспірантами і здобувачами вищої 
освіти,виробнича перевірка і впровадження наукових розробок; 

- впровадження та реалізація програми селекційної роботи, 

забезпечення насінництва. 

Станом на початок 2018 року всього землі сільськогосподарського 

призначення 794 га, із них рілля – 778 га. В зв’язку з зниженням 

фінансування НДВД використовувалось під посіви с.г. культур за вказаний 

період 2015-2018 рр. від 202 до 354 га в рік, в 2018 році – 408 га. 

Виробництво зернових коливалось від 164 т до 310 т – в рік. 2018 – 164 тон. 

Виробництво соняшнику коливалось від 45 до 120 т. Урожайність зернових 

за ці роки коливалась від 8 ц/га до 20 ц/га. Загальні витрати в 2015-2018 роки 

були на рівні від 262000 грн. до 966837 грн. в 2018 р. Всього затрати за ці 
роки дорівнюють 2276837 грн. Сума від реалізації с.г. продукції 4094820 грн. 

прибуток за ці роки дорівнює 1817983 грн. В 2018 році сума від реалізації на 

теперішній час дорівнює 1296820 грн. Загальні витрати – 966837 грн. 

На складі залишилось продукції: озимої пшениці на 190000 грн., 

соняшнику на 552000 грн. Всього за 2018 рік сума від реалізації буде 

становити 2038820 грн. В зв’язку із збільшенням фінансування НДВД в 2018 

році за рахунок університету та спонсорів були придбанні мінеральні 
добрива, які дозволили збільшити виробництво с.г. продукції. За рахунок 

чого чистий прибуток буде на рівні 1,1 млн.грн. За рахунок спонсорів 

оновлено машинно-тракторний парк: придбано дискову борону БДФ-2,4, а 

також двигун першої комплектності та коробку передач для МТЗ-82. Був 

відремонтований двигун на комбайні ДОН-1500 (1987 року випуску) та 

коробка на тракторі Т-17021. За останні 3 роки на дослідному полі ДАУ 

проводились дослідження по випробуванню сортів озимої пшениці, ярових та 

озимих ячменів. Закладені демонстраційні посіви соняшнику, пшениці та 

ячменю. НДВД веде співробітництво з науковими установами та фірмами:  

Одським селекційно-генетичним інститутом, Інститутом землеробства 

південного регіону УААН, науково-виробничою фірмою «Дріада», фірмою 

«Лімагрейн», «ДАУ», «Сингента», «Євраліс» та «Сади України». На 

дослідному полі є селекційний полігон по виведенню нових сортів пшениці 
(професор Базалій В.В.).За 2015-2018 роки на полі проводили дослідження 

аспіранти: Бойко М.О., Добровольський А.В., Стець А.М., (керівник Базалій 
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В.В.). В 2018 році на дослідному полі ДВНЗ «ХДАУ» продовжували 

вивчення продуктивності сортів та гібридів соняшника, пшениці озимої, 
ячменю та гороху. Досліди проводились по таких основних зареєстрованих 

ініціативних темах. 

1. «Продуктивність гібридів соняшника в умовах півдня України». 

Вивчались 40 гібридів виробництва різних селекційних центрів. 

Керівники теми – академік НААНУ Ушкаренко В.О., д.с.-г.н., професор 

Аверчев О.В., докторанти Рудік О.Л., Лавренко С.О.,аспірант Семен 

О.Т.Виконавці розділів доценти: Онищенко С.О. , Чернишова Є.О., Минкіна 

А.О. В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

Варіювання урожайності соняшнику значною мірою залежить від 

гібридів різних груп стиглості та, як показує аналіз росту і розвитку рослин, 

від умов проходження критичних періодів. Цей фактор, своєю чергою, 

впливає на температурний режим, за якого відбувалося формування бруньки 

та її цвітіння, а, як відомо, найбільше вологи (45 - 60%) соняшник 

використовує саме у період утворення кошика - цвітіння. За нестачі вологи у 

цей період кошики і насіння в них бувають недорозвиненими.  

Аналізуючи результати досліджень, слід зауважити, що більший 

урожай насіння у гібридів соняшнику різних груп стиглості у 2018 році 
формувався переважно у тих варіантах, де період від утворення кошика до 

цвітіння припадав на липень, тобто саме тоді, коли після тривалої посухи 

випало понад 90 мм опадів. До цих гібридів можна віднести середньоранні: 
Голдсан (35,6 ц/га), НСХ 2674ОР (33,4 ц/га), Гранада (32,8 ц/га), Гольфстрім 

(32,6 ц/га), ЛГ-5542КЛ (32,9 ц/га), Мегасан (32,0 ц/га), Тунка (32,2 ц/га), 

Едісон (30,2 ц/га), LG 50270 (30,7 ц/га), та пізньостиглі: LG 5663 KЛ (36,0 

ц/га), LG 5635 (34,8 ц/га), , LG 5485 (33,5), НСХ 558 (34,7), НК Вікі (33,1), 

Естрада (32,7). 

Таблиця 11.1 

Рейтинг гібридів за урожайністю на дослідному полі ДВНЗ «ХДАУ» 

Рейтинг Гібрид 
Група 

стиглості 
Урожайність 

ц/га 
1 LG 5663 KЛ ПС 36,0 

2 Голдсан СС 35,6 

3 LG 5635 ПС 34,8 

4 НСХ 558 ПС 34,7 

5 НСХ 26749 СР 33,8 

6 LG 5485 ПС 33,5 

7 НСХ 2674ОР СС 33,4 

8 НК Вікі ПС 33,1 

9 Естрада ПС 32,7 

10 ЛГ-5542КЛ СС 32,9 

11 Тунка СС 32,2 

12 Мегасан СС 32,0 

13 Гранада СС 32,8 

14 Гольфстрім СС 32,6 

15 LG 50270 СС 30,7 

16 Едісон СС 30,2 
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2. «Вплив біостимуляторів та мікроелементів на продуктивність сортів 

гороху». Вивчались чотири сорта гороху та біостимулятори «Біогель», 

«Халафіт», «Міфосат». 

Керівник теми - д.с.-г.н., професор Аверчев О.В.  аспірант 
МогильоваТ.С.,, Максимов М. В., Максимов Д.О.,виковці розділів доценти: 

Мринський І.М., Онищенко С.О. 

В наслідок проведених польових дослідів в 2018 році було 

встановлено, що кращим сортом гороху для умов півдня України є сорт 
Оплот вітчизняної селекції, який в умовах крайньої посухи здатний 

формувати урожай насіння на рівні 17 ц/га. Обробіток посівів 

біостимулятором «Біогель» підвищує цей показник на 18 %. Інші 
випробовувані стимулятори збільшують урожайність на 9-12 %. 

3. «Продуктивність сортів пшениці озимої в умовах півдня України». 

Вивчались 42 сортапшениці озимої, виробництва Херсонського та 

Одеського селекційних центрів. 

Керівники теми –доктор с - г наук, професор Базалій В.В., к.с.-г.н., 

доцент Домарацький О.О.. докторант Домарацький Є.О.. Виконавці теми 

доценти: Онищенко С.О., Марковська О.Є., Макуха О.В, асистент Яценко 

Н.П. 

В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

1. Серед сортів, що вивчались в 2018 році найбільша урожайність – 

31,2ц/га була у сорту одеської селекції СГІ-100, слідуючі місця в рейтингу 

посіли сорти Сториця (30,6ц/га) одеської селекції та сорт Гурт (29,5ц/га).  

2. Найменша урожайність була у сортів Ліра та Традиція в межах 19,0-

19,5ц/га. 

3. Урожайність твердої пшениці сорту Акведук за 2018 рік склала 

23,5ц/га. 

4. Найбільшою маса 1000 зерен була у сортів Сториця та СГІ-100 – на 

рівні 41,3-41,4 г, а найменшою – у сортів  Ліра та Оранта (30,5-31,9г), що є 

нижче від показників вищого стандарту. 

5. При дослідженні сортів ячменю озимого найвищу продуктивність 

показав сорт Снігова королева, який при урожайності 26,3ц/га мав масу 1000 

зерен 42,2г. 

4. «Вплив стимуляторів на продуктивність соняшника». 

Вивчались 3 перспективних гібрида соняшника та стимулятори 

«Біогель», «Халафіт», «Міфосат». 

Керівник теми - доктор с - г наук, професор Базалій В.В.,к.с.-г.н., 

доцент Домарацький О.О, аспірант Семен О.Т. Виконавці розділів доценти: 

Онищенко С.О., Ревтьо О.Я., Урсал В.В. 

В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

1. Під впливом регуляторів росту повніше реалізується генетичний 

потенціал рослин, створений природою та селекційною роботою. 

2. Визначення окремих біометричних показників рослин підтвердило, 

що всі вони мають тенденцію до зростання під дією досліджуваних 

регуляторів.  
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3. Реалізація потенціальної можливості рослин за рахунок застосування 

регуляторів росту може збільшити продуктивність посівів соняшнику на 1,7 –

3,2 ц/га.  

Активізація ростових процесів рослин соняшнику досліджуваними 

препаратами за одноразового обприскування рослин під час вегетації сприяла 

підвищенню формуванню листкової поверхні, посиленню адаптивної 
здатності рослин соняшнику до несприятливих кліматичних умов і 
отриманню більшої врожайності. Перспективою наших досліджень 

передбачено вивчення ефективності даних препаратів за передпосівного 

оброблення насіння та одно- і дворазового обприскування рослин під час 

вегетації. 
5. «Створення сортів пшениці озимої та альтернативного типу 

(дворучки) з рівнем врожайності 6-7 т/га пізніх строків сівби». 

Керівник - д.с.-г.н., професорБазалійВ.В. Виконавці розділів доценти: 

Бойчук І.В, Домарацький Є.О., асистент – Тетерук О.В. 

6. «Агробіологічне обгрунтування елементів біологізації технології 
вирощування зернових культур». 

Керівник –  доктор с – г наук, професор Аверчев О.В., докторант Іванів 

М.О., д.с.-г.н., доцент Жуйков О.Г. Виконавці розділів: аспіранти Ватамар 

Р.О., Бурдюг О.О., Лагутенко К.В. 

В результаті досліджень становлено, що застосування вивчаємих 

препаратів формувало урожайність на рівні 94-112 % від контролю, з 

собівартістю 82-87% від контролю. При цьому покращувалась якість зерна. 

Крім того, на полях існуючої сівозміни сумісно з фірмами «Біогель» та 

«5 елемент» проводились дослідження по вивченню дії препаратів «Біогель» 

та «5 елемент» на продуктивність ячменю озимого, пшениці озимої, 
соняшника, сої та кукурудзи. На дослідному полі задіянні 9 чоловік: зав. 

НДВД, зав. НВМ, агроном, 3 трактористи, комбайнер, водій, зав. складом та 

охоронець. В розпорядженні НДВД три трактори МТЗ-80-82, яким 

виповнилось 18-30 років, трактор ХТЗ-17021 1999 року випуску, комбайн 

ДОН-1500 1987 р. випуску. За роки проведення робіт затрати на ремонт 
техніки складали від 60 до 100 тисяч гривень (за рахунок спонсорської 
допомоги), а потреба 250000 грн. 

При потребі 50-60 т дизельного пального університетом 

закуповувалось в останні роки від 11 т до 15,3 т за 2018 рік, що не дає в 

повній мірі ефективно використовувати землі НДВД, спонсорської допомоги 

вистачає лише на 45% ріллі. На проведення технолоічного процесу потрібно 

2,5-4 млн. гривень.  В зв’язку з застарілою базою МТП, для проведення 

товарного виробництва необхідно придбати 2 нові трактори МТЗ-892, 

зернозбиральний комбайн та грунтообробну техніку. 

Для підвищення ефективності виробництва перш за все необхідно 

удосконалити структуру посівних площ та перейти від товарного 

виробництва до вирощування реподукційного насіння. 
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Таблиця 11.2 

Діяльність НДВД за період 2015-2018 рр. 
Показники 2015 2016 2017 2018 

Використання земельних угідь під посіви, га 
Всього: 202,12 353,62 333,62 408,0 

Зернових культур  

Озимої пшениці 107,12 183,5 156,62 208,0 

Озимого ячменю  19,12  32,0 

Ярові зернові 25,0 44,0  4,0 

Соняшник 70,0 107,0 177,0 131,6 

Під пари, га 576,0 424,0 444,0 380,0 

Виробництво, тон 

Зерно - всього 181,0 302,0 310,0 164,0 

в т.ч. озимі 166,0 280,0 310,0 145,0 

Ярові зернові 15,0 22,0  12,8 

Соняшник 48,0 45,0 120,0 69,5 

Урожайність, ц/га 
Озимі зернові 15,5 14,0 20,0 8,1 

Ярові зернові 15,5 5,0  32,0 

Соняшник 8,7 6,4 8,2 4,9 

Затрати, тис. грн. 262000 383000 665000 966837 

Надійшло коштів від реалізації грн 828800 961450 1009090 1296820 

Вартість продукції на зберіганні грн   1157000 742000 

Фінансовий результат року . грн 828800 961450 2166090 2038820 

 

По всіх вказаних темах підготовленні вичерпні звіти з рекомендаціями 

виробництву. 

В 2018 році були проведені два дні поля по темах: 

1. Продуктивність сортів пшениці озимої та ячменю озимого в умовах 

півдня України. Були представлені 42 сорта пшениці та 5 сортів ячменю. 

2. Продуктивність гібридів соняшника в умовах півдня України. Були 

продемонстровані 40 гібридів соняшника різних груп стиглості. 
Для проведення в 2019 році «Дня поля» закладений демонстраційний 

дослід із 45 сортів пшениці озимої та ячменю. Закладений дослід по 

вивченню продуктивності зимуючого гороху, що включає 4 сорти. 

Вказані у звіті теми в 2019 році планується продовжити. В 2018 році 
сумісно з компанією «Август» (Республіка Білорусь) були закладені досліди 

по вивченню впливу комплексних добрив, стимуляторів та засобів захисту 

рослин на продуктивність озимої пшениці. Восени 2018 року була проведена 

сортозміна на посівах озимої пшениці сортами, які показали кращі 
результати в проведених нами демонстраційних дослідах, а саме, по сортах: 

Дріада І – 14 га, Арабатка – 14 га, Кларіса – 23 га, Мудрість – 9 га, Ліра – 9 га, 

Наснага – 10 га, Антара – 29 га, Конка – 7 га, Кохана – 2 га, Анатолія – 0,5 га. 

Висіяне насіння було елітне та першої репродукції. Попередники –парові та 

напівпарові. На теперішній час посіви перебувають в доброму стані. В 2018 

році були освоєнні кошти, виділені на будівництво зрошення на полях 

університету, в результаті чого була прокладена перша черга трубопроводу 

на полі №2, що дасть змогу зрошувати 68 га. 
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12. СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 

 

Структурним підрозділом ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» є Скадовський технікум ДВНЗ «ХДАУ», що  віднесений до 

закладів вищої освіти першого рівня акредитації і має право готувати 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за 

спеціальністю 201 «Агрономія». 

У свою чергу, Скадовський технікум є одним з провідних навчальних 

закладів півдня України. Технікум щорічно приймає участь у міжнародних і 
регіональних виставках, за що відзначається відповідними дипломами. Так, 

у 2018 році технікум отримав Диплом обласної виставки "Фермер-2018" "За 

найкраще представлення освітніх послуг" та посів перше місце у 

Регіональному турнірі з тактико-спеціальної підготовки "Захисник 

Вітчизни". 

Навчальний процес у технікумі забезпечують 25 штатних 

висококваліфікованих викладачів, серед яких є Заслужений працівник 

освіти України, Відмінники освіти України, викладачі-методисти, 

аспіранти. 32% викладацького складу мають кваліфікаційну категорію 

"спеціаліст вищої категорії". За результатами атестації педагогічних 

працівників у 2018 році кваліфікаційну категорію "викладач вищої 
категорії" отримало 4 викладачі; 1 викладачу присвоєно педагогічне звання 

"Заслужений працівник освіти України" та 1 викладачу педагогічне звання 

"Викладач-методист".  

За останні роки відбулося суттєве омолодження педагогічного 

колективу, а також зменшення чисельності у зв'язку з виходом на пенсію 

викладачів, які не мали повне педагогічне навантаження. Викладачами 

спеціальних дисциплін працюють випускники технікуму, які закінчили 

Херсонський державний аграрний університет. Середній вік штатних 

викладачів становить 38,6 років. 

У зв'язку з збільшенням обсягів державного замовлення в останні 
роки намітилася тенденція до збільшення середньорічного контингенту 

студентів по обох формах навчання (260 осіб – денна форма, 64 особи – 

заочна). Рівень знань студентів і випускників технікуму відповідає 

нормативним вимогам. Випускники технікуму отримують належну 

теоретичну і практичну підготовку для успішного здійснення професійної 
діяльності. При проведенні дистанційного тестування випускних курсів у 

2018 році технікуму зайняв 1-3 місця по Україні серед ЗВО І-ІІ рівня 

акредитації Міністерства аграрної політики і продовольства України. 

Успішність студентів технікуму стабільна по роках і знаходиться в 

межах нормативних вимог. За останні роки практично не було відрахувань 

студентів за академічну неуспішність.  

Щорічно студенти денного відділення успішно здають державні 
екзамени. Показники здачі державних екзаменів високі, що говорить про 

достатньо високий рівень підготовки фахівців у технікумі. Даний факт 
щорічно відзначається у довідках голови державної екзаменаційної комісії. 
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Заняття у технікумі проводяться у двох навчальних корпусах 

загальною навчальною площею 5311 м2
, санітарно-гігієнічний стан яких, 

відповідає встановленим нормативам. Навчальний процес забезпечений 

необхідними за навчальним планом лабораторіями і кабінетами. Їх 

обладнання і матеріально-технічне забезпечення дозволяє виконувати 

обсяги програм підготовки спеціалістів із всіх навчальних дисциплін. 100 % 

лабораторій, кабінетів та майстерень мають обладнання з протипожежної 
безпеки, інструкції з охорони праці і техніки безпеки, журнали обліку 

проведення інструктажів зі студентами. 

Для підвищення рівня професійної компетентності здобувачів вищої 
освіти, що навчаються в Скадовському технікумі, провідними викладачами 

двох закладів вищої освіти у 2018 році була розроблена програма взаємодії 
з метою безперервного, свідомого, цілеспрямованого процесу особистісного 

та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і 
компетентностей. 

Основними заходами, що передбачені в програмі взаємодії, є: 

- удосконалення професійних компетентностей здобувачів вищої освіти 

Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ» шляхом проведення провідними 

науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «ХДАУ» онлайн-консультацій, 

семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, відвідування 

провідних підприємств України; 

Виїзне заняття здобувачів вищої освіти агрономічного факультету 

ДВНЗ «ХДАУ» та Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ» в рамках 

навчальної практики по механізації на ПАТ «Ельворті» (м. Кропивницький) 

- створення онлайн-курсів з вивчення іноземної мови для здобувачів 

вищої освіти Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ», що проводяться НПП 

кафедри іноземних мов ДВНЗ «ХДАУ»; 

- участь здобувачів вищої освіти Скадовського технікуму ДВНЗ 

«ХДАУ» в роботі наукових гуртків кафедр ДВНЗ «ХДАУ»  

Проведення майстер класу з техніки виготовлення кондитерських 

виробів та карвінгу для студентів Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ». 

Відвідування Відділу природи Херсонського обласного краєзнавчого 

музею здобувачами вищої освіти Скадовського технікуму та ДВНЗ 

«ХДАУ» в рамках виїзного заняття гуртка «Фізіологія рослин для 

допитливих» 

Окрім участі у програмі взаємодії, здобувачі вищої освіти 

Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ» приймають активну участь у 

наукових, профорієнтаційних та культурних заходах, що проводить ДВНЗ 

«ХДАУ» 
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Таблиця 12.1 

Заходи ДВНЗ «ХДАУ», в яких приймали участь ЗВО Скадовського 

технікуму ДВНЗ «ХДАУ» 

№ Назва заходу  
Кількість 

учасників 
Курс  

Дата 
проведення 

1 
День агрономічного факультету  ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний 

університет» 

10 2-3 17.04.2018 

2 

День відкритих дверей в ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

11 2 19.04.2018 

3 

Навчальна практика з дисципліни 

«Механізація, електрифікація та 
автоматизація сільського-подарського 

виробництва (електрифікація та 
автоматизація с.-г. виробництва; 
енергетичні засоби для АПК») (ПАТ 

«Ельворті» (м. Кропивницький) 

5 2 23.05.2018 

4 

Тематична панель: «Вирощування гливи –

перспективний сільського сподарський 

стартап» (школа аграрного лідера) 
2 3 11.10.2018 

5 

День відкритих дверей в ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

10 1-3 08.11.2018 

6 

Профорієнтаційний захід для 

старшокласників Голопристанського 

району  

3 1-2 22.11.2018 

7 

Тематична панель: «Медіація як засіб 

вирішення конфліктів» (школа аграрного 

лідера) 
1 2 29.11.2018 
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Додаток А 

Графік проведення заходів з виховної, культурної та спортивно-масової роботи протягом 2018 року 

 
№ 

п/п 

Захід Дата 
проведення 

1 Участь студентів та викладачів університету  на урочистому  відкритті Різдвяної Ялинки (площа Свободи) 05 січня  

2 День Соборності  України (день Злуки) 22 січня 

3 Зустріч ректора ДВНЗ «ХДАУ» з студентським активом 25 січня 

4 Вшановуємо пам'ять героїв Крут! 29 січня 

5 Святкування дня Святого Валентина (студентський тематичний вечір) 13 лютого 

6 День закоханих - свято ніжності, цілунків і краси 14 лютого 

7 Університет відсвяткував Масляну  разом з Корабельною радою 17 лютого 

8 До університету  на День рідної мови завітали Брати Капранови, зустріч зі студентами 21 лютого 

9 ІV День молодого спеціаліста «Твій професійний старт» 23 лютого 

10 Виставка «Книга — кращий подарунок» протягом 

лютого 

11 Відбулися змагання з баскетболу  серед команд дівчат ВНЗ III-IV рівнів 12 березня 

12 Святкова програма «Містер  аграрний університет» 12 березня 

13 Участь студентів Херсонського державного аграрного університету  у  дебатному  турнірі серед вищих 
навчальних закладів м. Херсона 

31 березня 

14 Студенти Херсонського державного аграрного університету  відвідали відбірковий тур  VIII Фестивалю 
студентської творчості "Молода Україна" 

28 березня 

15 Відбулися змагання з футболу  серед команд ВНЗ III-IV рівнів акредитації за програмою ХІІІ обласної 
Універсіади (інститут, академія, університет) 2018 року . 

03-06 квітня 

16 Студентські дебати В ХДАУ 06 квітня 

17 «Кубок ректора ХДАУ» з футзалу  16 квітня 

18 Святковий концерт на агрономічному  факультеті 17 квітня 

19 Висаджування троянд в дендропарку  ХДАУ 18 квітня 

20 День відкритих дверей в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 19 квітня 
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21 Відбулися змагання з легкої атлетики серед команд ВНЗ III-IV рівнів акредитації за Програмою обласної 
Універсіади (обласних студентських спортивних ігор) 2017-2018 н. р . 

Збірна команда юнаків Херсонського державного аграрного університету  зайняла друге місце 

24 квітня 

22 Зустріч з лікарями на агрономічному  факультеті (лікар-генеколог,уролог) 25 квітня 

23 День факультету  рибного господарства та природокористування 3 травня 

24 День пам’яті та примирення. Відбулась урочиста церемонія покладання квітів з нагоди Дня пам'яті та 
примирення 

8-9 травня 

25 Всеукраїнський фестиваль «Софіївські зорі» Обласний тур  11 травня 

26 Змагання з волейболу  пляжного серед команд ВНЗ III-IV рівнів акредитації за Програмою обласної 
Універсіади (обласних студентських спортивних ігор) 2017-2018 н.р . 

16 травня 

27 В ХДАУ розіграли «Кубок ректора 2018 з КВК» 16 травня 

28 Вишиванкове свято в Аграрному  університеті 17 травня 

29 Відкритий чемпіонат з кінного спорту  1 червня 

 Прийняли активну  участь в Всеукраїнському  студентському  забігу  «Зелена миля – 2018» 1червня 

30 Відбувся семінар  для студентів, спікером якого був професор  університету  Огайо Стен Томсон (Stan 

Thompson). 

8 червня 

31 Посвята першокурсників у  студенти ХДАУ 17 вересня  

32 Систематичне проведення бесіди зі студентами щодо здорового способу  життя, фізіологічних 
особливостей організму , норм харчування, фізичних навантажень 

впродовж вересня, 

протягом року  

33 Святкування Міжнародного дня миру . Зустріч з представниками служби безпеки України 28 вересня  

34 «Батьківська субота» збори для батьків майбутніх абітурієнтів 29 вересня  

35 День економічного факультету  24 жовтень 

36 День захисника України. День Українського козацтва (тематична лекція-співбесіда зі студентами) 14 жовтня  

37 Осіння школа економіки  з 29 жовтня  

38 Осіння школа кулінарної майстерності з 29 жовтня  

39 Студентський ярмарок «Дари Осені – 2018» 08 листопада 
40 День відкритих дверей  08 листопада 

41 День української писемності та мови 09 листопада 
42 Тиждень студентського самоврядування 12-17 листопада 
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43 Провести благодійну  акцію «Стоп палінню» до Всесвітнього дня відмови від паління 15 листопада 

44 День біолого-технологічного факультету  21 листопада 
45 Міжнародний день студентів (тематичний вечір-відпочинок) 17 листопада 
46 День працівників сільського господарства (третя неділя листопада) 15 листопада 

47 Участь студентів в рамках міжнародної кампанії « Не залишити нікого осторонь: зупинити насильство 

щодо жінок та дівчат» 

28 листопада  

48 Провести кураторські години «Толерантність до ВІЛ-інфікованих людей» 03 грудня  

49 День Збройних сил України (святковий концерт) 06 грудня 

50 Проведення конкурсу  «Міс університет ХДАУ» 06 грудня  

51 Провести кураторську  годину  «Протидія корупції та хабарництву» до міжнародного дня боротьби з 
корупцією. Зустріч ректора зі студентами 

10 грудня  

52 Проведення тематичних лекцій до Міжнародного дня прав людини 10 грудня  

53 Тематичний захід до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 13 грудня  

54 Благодійний концерт до Дня Святого Миколая та допомогу  вигляді подарунків для вихованців 

Олешківського будинку-інтернату  (на кошти благодійної акції) 
17 грудня 

55 Ніч подарунків від святого Миколая 18-19 грудня 

56 «Університетський зимовий бал» 25 грудня 

57 Конференція Трудового колективу  університету  27 грудня  

58 Проведення заходів з нагоди вручення дипломів випускникам ОР «Магістр» 27 грудня 
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Додаток Б 

Результати участі студентів університету в змаганнях різного рівня 2018 р 
 

 
№ 

п.п 

Прізвище, ім’я   

спортсмена 
Рік  

народ-

ження 

Факультет, 
 курс, група 

Вид спорту  Назва змагань Термін та місце 
проведення 

Вид 

програми, 

зайняте 
місце, 
рекорд 

Прізвище, 
ініціали 

тренера 

 Міжнародні змагання 

 

1 

 

Пешенко 

Микита 

 

1995 

 

ЕФ 5 курс 
 

Кіокушин- 

карате 
 

Міжнародний турнір  

м.Херсон 

17.02..2018 

м. Херсон 

(Україна) 

 

1 місце 
 

Всеволодов 

С.С. 

 

2 

 

Пешенко 
Микита 

 

1995 

 

ЕФ 5 курс 
 

Кіокушин- 
карате 

 

Чемпіонат світу  

Осака 
(Японія) 

 

Литопад 2018 

  

Всеволодов 
С.С. 

 
3 

 
Пешенко 

Микита 

 
1995 

 
ЕФ 5 курс 

 
Кіокушин- 

карате 
 

Абсолютний 
Чемпіонат Європи 

Варшава  
(Польша) 

 
Литопад 2018 

  
Всеволодов 

С.С. 

 

4 

Новаківський  

Микола 
КМС 

 

1999 

ФВГБЗ 

3 курс 
Академічне 
веслування 

Міжнародний турнір  

м. Херсон 

07-08 04. 

2018р . 

 

7 місце 
Буравкова В.І. 

5 

Ншімірімана 
Жан  

Жермен 

Жанович 

1996 
ФВГБЗ 5 

курс 
Бокс   

 

Міжнародний турнір  з 
боксу  

  місце 
Андріянов 

В.Г. 
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6 
Тедіашвілі 
Георгій 

1999  курс 
Бокс   

  
  місце Рабчук І.А. 

Всеукраїнські змагання 

1 
Харитонов 

Сергій 

МС 

1996 
ФРГП 2 

курс 

Гребля на 
байдарках і 

каное 

Чемпіонат 
України 

16.08.201
8 

Полтава 

5 

місце 
Цеховле
с В.Я. 

2 

Харитонов 

Сергій 

МС 

1996 
ФРГП 2 

курс 

Гребля на 
байдарках і 

каное 

Чемпіонат 
України 

 

11.06.201

8 

м. Дніпро 

3 

місце 
Цеховле
с В.Я. 

3 
Новаківський  

Микола  
КМС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 
Академічне 
веслування 

Чемпіонат 
України 

до 23 р . м. Київ 

16-17.06. 

2018р  

3 

місце 
Буравко
ва В.І. 

4 

Новаківський  

Микола  
КМС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 
Академічне 
веслування 

Чемпіонат 
України 

м. Дніпро 

особиста 
першість 

06-07.06. 

2018 

3 

місце 
Буравко
ва В.І. 

5 
Новаківський  

Микола  
КМС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 
Академічне 
веслування 

Чемпіонат 
України 
м. Київ 

командна 
першість 

21.09.201

8р . 

2 
місце 
4-ка 

Буравко
ва В.І. 

6 

Новаківський  

Микола  
КМС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 
Академічне 
веслування 

Чемпіонат 
України 

м. Київ 

командна 
першість 

22.09.201

8р  

5 

місце 
одино
чка 

Буравко
ва В.І. 
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7 

Панич  

Євгеній 

МС 

 
ФВГБЗ 

1 курс 
Самбо дзюдо 

Всеукраїнський 

турнір  з самбо 

м. Херсон 

14 – 16 

вересня 

2018р . 

2 

місце 
Нєрілко 

Ю.М . 

8 
Панич  
Євгеній 

МС 

 
ФВГБЗ 
1 курс 

Самбо дзюдо 
Кубок України з 

самбо 

м. Житомир  

27 – 30 

серпня  
2018 р . 

 м. 

Житомир  

2 
місце 

Нєрілко 
Ю.М . 

9 

Панич 

Євгеній 

МС 

 
ФВГБЗ 

1 курс 
Самбо дзюдо 

 

Кубок України з 
бойового самбо 

м. Житомир  

27 – 30 

серпня  

2018 р .  

м. 

Житомир  

1  

місце 
Нєрілко 

Ю.М . 

10. 
Пешенко 

Микита 
1995 БТФ 4 курс 

Кіокушин- 

карате 
 

Чемпіонат 
України 

З кіокушин-

карате 

03..02.201

8 
м. 

Запоріжж
я 

(Україна) 
 
 

1 

місце 
Всеволо
дов С.С. 

 Обласні  змагання 

1 

Маковєєнко 

Наталія 

 

1999 
АФ  

1курс  
функціональне 
багатоборство 

Чемпіонат 
Херсонської обл. 

09.02.2018р  2 місце 
Шаповал 

С.І. 

2 
Коваленко 

Віталій 
1998 

АФ 

2 курс 
функціональне 
багатоборство 

Чемпіонат 
Херсонської обл 

09.02.2018р  3 місце 
Шаповал 

С.І. 

3 
Керімов 

Орхан 
2001 

ЕФ  

1 курс 
шахи 

Змагання з шахів 

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

15.02. 2018  м. 

Херсон 
5 місце 

Лишевська 
В.М  
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4 
Шадренко 

Дмитро 
1998 

ІІ курс, 
ФВГБЗ 

шахи 

Змагання з шахів 

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

15.02.2018 

      Херсон 

 

5 місце 
Лишевська 

В.М  

5 Груша Оксана 2000 
І курс, 
ФВГБЗ 

шахи 

Змагання з шахів 

серед команд дівчат 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

15.02.2018 
      Херсон 

 

3 місце Лишевська 
В.М  

6 
Арнаутова 

Олена 
2000 

І курс, 
ФВГБЗ 

шахи 

Змагання з шахів 

серед команд дівчат 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

15.02.2018 

Херсон 
3 місце 

Лишевська 
В.М  

7 
Коваленко  

Костянтин 
1996 

ФВГБЗ 

5 курс 
Баскетбол   

 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІ 

обласної Універсіади 

27.02-
.02.03.2018р . 

Херсон 

5  місце 
Лишевська 

В.М  

8 
Шавлач 

Віталій 
1996 

АФ  

3 курс 
Баскетбол   

 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 
Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  

9 
Азовський 

Олександр  
1996 

ФРГП  

5 курс 
Баскетбол   

 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  
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10 Жук Ігор  1996 
АФ  

3 курс 
Баскетбол   

 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  

11 
Андрушків 

Дмитро 
1998 

АФ  

1 курс  
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  

12 
Кротюк 
Кирило 

2000 
ЕФ  

1 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 
ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою ХІІІ 
обласної Універсіади 

27.02-
.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце Лишевська 
В.М  

13 
Загорулько 

Дмитро 
1996 

ФВГБЗ 

5 курс  
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  

14 Мінько Артур  1994 
ЕФ  

6 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  
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15 
Прокопенко 

Богдан 
1996 

ФВГБЗ 

4 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  

16 
Смірнов 

Олександр  
1997 

БТФ  

3 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

27.02-

.02.03.2018р . 

Херсон  

5  місце 
Лишевська 

В.М  

17 
Куришко 
Олена 

2000 
ФВГБЗ 
1 курс 

Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 
ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою ХІІІ 
обласної Універсіади 

12.03-
.13.03.2018р . 

Херсон  

3  місце Лишевська 
В.М  

18 
Колесник 

Влада 
2000 

БТФ 

1курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

12.03-

.13.03.2018р . 

Херсон  

3  місце 
Лишевська 

В.М  

19 
Петренко 

Ірина 
2000 

БТФ 

1 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

12.03-

.13.03.2018р  

Херсон  

3 місце 
Лишевська 

В.М  
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20 
Грицкова 
Катерина 

1996 
АФ,  

3 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

12.03-

.13.03.2018р  

Херсон  

3  місце 
Лишевська 

В.М  

21 
Овдієнко 

Юлія 
1995 

БТФ  

2 курс 
Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

12.03-

.13.03.2018р  

Херсон  

3  місце 
Лишевська 

В.М  

 

 

22 
 

 

 

Німчин Марія 

 

 

 1999 

 

 

БТФ  
2 курс 

 

 

Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 
ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою ХІІІ 
обласної Універсіади 

12.03-
.13.03.2018р  

Херсон 

3  місце Лишевська 
В.М  

 

 

 

23 
 

 

 

Грицкова 
Тетяна 

 

 

1997 

 

 

АФ  

3  курс 

 

 

Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

12.03-

.13.03.2018р  

Херсон  

3  місце 
Лишевська 

В.М  

 
 

24 

 
 

Маковєєнко 

Наталія 

 
 

2000 

 
 

АФ  

1 курс 

 
 

Баскетбол 

Змагання з 
баскетболу  серед 

команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

12.03-

.13.03.2018р  

Херсон  

3  місце 
Лишевська 

В.М  



 99 

 

 

25 

 

 

Забара Павло 

 

 

1993 

 

 

АФ 

V1 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
26 

 

 
Дитиняк 

Олександр  

 

 
1997 

 

 
ФРГП  

3 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

27 

 

 

Зарюта Юрій 

 

 

1995 

 

 

АФ 

 V курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
28 

 

 
Гавришків 

Максим 

 

 
1999 

 

 
АФ  

2 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

29 

 

 

Попов 

Олександр  

 

 

1996 

 

 

ФРГП  

 3 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
30 

 

 
Таштанов 

Рамазан 

 

 
1997 

 

 
ФРГП  

 3 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 
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31 

 

 

Чахалов 

Селім 

 

 

1999 

 

 

БТФ  

2 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
 

32 

 

 
Кульчиковськ

ий 

Віталій 

 

 
1997 

 

 
АФ 

 2 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

33 

 

 

Загорулько 

Дмитро 

 

 

1996 

 

 

ФВГБЗ 

3 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
34 

 

 
Малишенко 

Єгор  

 

 
1997 

 

 
АФ 

3 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

35 

 

 

Пірожок 

Максим 

 

 

1994 

 

 

ЕФ  

6 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
36 

 

 
Вдовиченко 

Сергій 

 

 
1996 

 

 
ФВГБЗ 

5 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

11-.13.04..2017 
Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 
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37 

 

Дяченко 

Дмитро 

 

 

1995 

 

 

ФВГБЗ, 

5 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
38 

 

 
Овчаренко 

Віталій 

 

 
1995 

 

 
ФВГБЗ, 

3 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

 

39 

 

 

 

Кудря Микола 

 

 

 

1999 

 

 

Аф 

2 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

03.04 – 

06.04.2018р  

Херсон  

1  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 
40 

 

 
Кузьмич 

Ярослав 

 

 

 
1994 

 

 
ФРГП 

5 курс 

 

 
Футбол 

Змагання з футболу  

серед команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою обласної 
Універсіади 

03.04 – 
06.04.2018р  

Херсон  

1  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

 

41 

 

 

Плохотник 

Вікторія 

 

 

1999 

 

 

ЕФ  

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон  

4  місце 
Юськів 

К.В. 

 
 

 

42 

 
 

Маковеєнко 

Наталія 

 
 

 

1999 

 
 

АФ  

1 курс 

 
 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце 
Юськів 

К.В. 
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43 

 

 

 

Федько 

Валерія 

 

 

 

2000 

 

 

 

ФРГП  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце 
Юськів 

К.В. 

 
 

44 

 
 

Дмитрук 

Єлизавета 

 
 

 

2000 

 
 

ЕФ  

1 курс 

 
 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце 
Юськів 

К.В. 

 

 

 
45 

 

 

 
Кулик Марія 

 

 

 
1999 

 

 

БТФ  
2 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою  обласної 
Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце Юськів 
К.В. 

 

 

46 

 

 

Колесник 

Влада 

 

 

2000 

 

 

БТФ  

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце 
Юськів 

К.В. 

 
 

47 

 
 

Фізяр  Олеся 

 
 

1998 

 
 

БТФ  

2 курс 

 
 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце 
Юськів 

К.В. 
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48 

 

 

Федорова 
Вікторія 

 

 

 

2000 

 

 

ЕФ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

4 місце 
Юськів 

К.В. 

 
 

49 

 
 

Шаталов 

Анатолій 

 
 

 

1997 

 
 

ФВГБЗ 

5 курс 

 
 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 

50 

 

 

Ціома Іван 

 

 

1998 

 

ЕФ  

2 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою  обласної 
Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце Шаповал 
С.І. 

 

 

 

51 

 

 

Вдовіченко 

Віталій 

 

 

1996 

 

 

ФВГБЗ 

5 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 

 
 

 

52 

 
 

Кульчиковськ
ий Віталій 

 
 

 

1997 

 
 

АФ  

3 курс 

 
 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 
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53 

 

 

Магаляс 
Владислав 

 

 

1998 

 

 

ФВГБЗ 

2 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце  
Шаповал 

С.І. 

 
 

54 

 
 

Пешенко 

Микита 

 
 

 

1995 

 
 

БТФ  

4 курс 

 
 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 

55 

 

 

Гутерман 
Георгій 

 

 

 
1999 

 

 

ЕФ  
1 курс 

 

 

 
Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою  обласної 
Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце Шаповал 
С.І. 

 

 

56 

 

 

Кротюк Кирил 

 

 

 

2000 

 

 

ЕФ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце  
Шаповал 

С.І. 

 
 

57 

 
 

Поздняков 

Денис 

 
 

 

1998 

 
 

ЕФ  

2 курс 

 
 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 
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58 

 

 

Бачинський 

Андрій 

 

 

 

1998 

 

 

АФ  

3 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 

 
 

 

59 

 
 

 

Котик Віктор  

 
 

 

1998 

 
 

АФ  

3 курс 

 
 

Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 

60 

 

 

Новаківський 
Микола 

 

 

 
1999 

 

 

ФВГБЗ 
3 курс 

 

 

 
Легка атлетика 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 

Програмою  обласної 
Універсіади 

24.04.2018р .Хер
сон 

2 місце Шаповал 
С.І. 

 

 

61 

 

 

 

Жогло Євген 

 

 

 

1998 

 

 

БТФ  

3 курс 

 

 

Волейбол пляжний 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

16.05.2018р . 

Херсон 
3 місце 

Юськів 

К.В. 

 
 

62 

 
 

Войтюк 

Олександр  

 
 

 

1997 

 
 

АФ  

2 курс 

 
 

Волейбол пляжний 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

16.05.2018р  

Херсон 
3 місце 

Юськів 

К.В. 
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63 

 

 

 

Кулініч Юлія 

 

 

 

1997 

 

 

 

ФРГП 1 

курс 

 

 

Волейбол пляжний 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

16.05.2018р  

Херсон 
1 місце 

Юськів 

К.В. 

 
 

64 

 
 

Федько 

Валерія 

 
 

 

2000 

 
 

ФРГП 1 

курс 

 
 

Волейбол пляжний 

Змагання з легкої 
атлетики серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою  обласної 

Універсіади 

16.05.2018р  

Херсон 
1 місце 

Юськів 

К.В. 

 

 

65 

 

 

Загорулько 
Дмитро 

 

 

1996 

 

 

ФВГБЗ, 
5 курс 

 

 

Настільний 
теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  

серед команд 
чоловіків  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р  

Херсон  
2  місце 

Шаповал 

С.І. 

 

 

 
66 

 

 

 
Мамедов Таір  

 

 

 
1994 

 

 

 
ФРГП,  

5 курс 

 

 

 
Настільний 

теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  

серед команд 
чоловіків  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р  
Херсон  

2  місце Шаповал 
С.І. 

 

 

 

67 

 

 

 

Шеремет 
Сергій 

 

 

 

2000 

 

 

 

АФ 
2 курс 

 

 

 

Настільний 
теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  

серед команд 

чоловіків  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р  
Херсон  

2  місце 
Шаповал 

С.І. 
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68 

 

 

 

Волокітін 

Микита 

 

 

 

1999 

 

 

 

БТФ  

2 курс 

 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  

серед команд 

чоловіків  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р . 

Херсон 
2 місце 

Шаповал 

С.І 

 

 

 

69 

 

 

 

Бенза Ольга 

 

 

 

1991 

 

 

 

АФ 

 6 курс 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  

серед команд жінок  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р . 

Херсон  
4  місце 

Шаповал 

С.І. 

 

 
 

70 

 

 
 

Колесник 

Влада 

 

 
 

2000 

 

 
 

БТФ 

2 курс 

 

 
Настільний 

теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  
серед команд жінок  

 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р . 

Херсон  
4  місце 

Шаповал 

С.І. 

 

 

 
71 

 

 

 
Довмат Юлія 

 

 

 
1998 

 

 

 
БТФ 

4 курс 

 

 

Настільний 
теніс 

Змагання з 
настільного тенісу  

серед команд жінок  
 ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

20.09.2018р . 
Херсон  

4  місце 
Шаповал 

С.І. 

 

 

 

72 

 

 

 

Солоп 

Костянтин 

 

 

 

2001 

 

 

 

БТФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 
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73 

 

 

Іващенко 

Родіон 

 

 

 

2000 

 

 

 

АФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 
 

 
 

74 

 
 

Гузєєв Вадим 

 
 

2000 

 
 

БТФ 

1 курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4 місце 

 
Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

 

 

 
75 

 

 

 
Мішуров 

Віталій 

 

 

 
2000 

 

 

 
АФ, 1 

курс 

Легкоатлетичний 
крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 
Херсон 

4 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

 

 

 

76 

 

 

 

Пешенко 
Микита 

 

 

 

1995 

 

 

 

ЕФ 
5 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 
К.В., 

 

 
 

77 

 
 

Колегін 

Владислав 

 
 

2000 

 
 

АФ, 1 

курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4 місце 

 
Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 
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78 

 

 

Фізяр  Андрій 

 

 

 

2000 

 

 

 

ФРГП 1 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 
 

 
 

 

79 

 
 

 

Ліснугін 

Богдан 

 
 

 

2001 

 
 

 

БТФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
4 місце 

 
Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

 

 

 
80 

 

 

 
Соколенко 

Юрій 

 

 

 
1996 

 

 

 
АФ 1 

курс 

Легкоатлетичний 
крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 
Херсон 

4 місце 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

81 
Піскунова 

Надія 

 

2000 

 

 

 

БТФ 
1курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
Юськів 
К.В. 

 

82 
Колесник 

Влада 
2000 

БТФ 2 

курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 
Шаповал 

С.І. 
Юськів 

К.В. 
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83 
Мясникевич 

Наталія 
2001 

БТФ 1 

курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
Юськів 

К.В. 
 

84 Довмат Юлія 1998 
БТФ 4 

курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 
Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

85 
Плохотник 
Вікторія 

1999 
ЕФ 2 
курс 

Легкоатлетичний 
крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 
Херсон 

5 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

86 
Федько 

Валерія 
2000 

ФРГП   

2 курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 
К.В., 

 

87 
Дмитрук 

Єлизавета 
2000 

ЕФ 

2 курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 
Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 
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88 
Махлай 

Анастасія 
2001 

ЕФ  

1 курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 

Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 
 

89 
Федорова 
Вікторія 

1999 
ЕФ  

2 курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 
легкоатлетичного 

кросу  серед команд 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2018 

Херсон 
5 місце 

 
Шаповал 

С.І., 
Юськів 

К.В., 

 

90 
Безручко 
Назар  

1998 
АФ  

3 курс Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 
 

Юськів 
К.В. 

91 
Яценко 

Владислав 
1999 

ЕФ  

2 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

92 

 

 

Жогло Євген 

 

 

1998 

 

 

БТФ , 4 
курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 
К.В. 

 

93 
Войтюк 

Олександр  
1997 

АФ, 3 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 

К.В. 
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94 
Видавський 

Олексій 
1999 

АФ 

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

95 
Вітковський 

Євген 
1999 

Аф 
2 курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 
К.В. 

 

96 
Шеремет 
Сергій 

2000 
АФ, 2 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

97 
Дитиняк 

Олександр  
1997 

ФРГП 4 
курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 
К.В. 

 

98 
Волокітін 

Микита 
1999 

БТФ , 2 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

99 
Породзинськи

й Леонід 
1999 

АФ  
1 курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд юнаків 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

2 місце 

 

Юськів 
К.В. 
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100 
Федько 

Валерія 
2000 

ФРГП 2 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

101 Кулініч Юлія 1997 
ФРГП 2 
курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 
К.В. 

 

102 
Плохотнік 

Вікторія 
1999 

ЕФ 2 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

103 
Колеснік 
Влада 

2000 
БТФ , 2 
курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 
К.В. 

 

104 
Довмат 
Юлія 

1998 
БТФ  

 4 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

105 
Грицкова 
Катерина 

1999 
АФ 

4 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 
К.В. 
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106 
Грицкова 
Тетяна 

1997 
АФ 

 4 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

107 
Махлай 
Анастасія 

2000 
ЕФ  

 1 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 
ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 
К.В. 

 

108 
Стеценко 

Ірина 
1993 аспірант Волейбол 

Змагання з волейболу  

серед команд жінок 

ВНЗ ІІІ-ІV р .а. за 
Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

1 місце 

 

Юськів 

К.В. 

 

109 
Забара 
Павло 

1993 аспірант Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 
С.І. 

 

110 
Попов 

Олександр  
1997 

ФРГП, 4 

курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
 

111 
Загорулько 
Дмитро 

1996 
ФВГБЗ 
 5 курс 

Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 
С.І. 
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112 
Кузьмич 

Ярослав 
1994 

ФРГП, 6 

курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
 

113 
Гавришків 
Максим 

1998 
АФ, 2 
курс 

Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 
С.І. 

 

114 
Бурман 

В’ячеслав 
1993 аспірант Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
 

115 
Чахалов 
Селім 

1998 
АФ, 2 
курс 

Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 
С.І. 

 

116 
Нікішенко 

Дмитро 
1998 

ЕФ 

4 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
 

117 
Кульчиковськ

ий 

Віталій 

1997 
АФ 

4 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 
С.І. 
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118 
Гамідов 

Рамазан 
2001 

ЕФ 

1 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
 

119 
Пилипчук 
Андрій 

1997 
АФ  

4 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 
С.І. 

 

120 
Ус 

Павло 
2000 

АФ 

 2 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

 місце 

 

Шаповал 

С.І. 
 

121 
Гамідов 
Алагар  

2001 
ЕФ 

1 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

місце 
Шаповал 

С.І. 
 

122 
Шевченко 

Євген 
2001 

ЕФ 

1 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

місце 
Шаповал 

С.І 

123 
Пірожок 
Максим 

1997 
ЕФ 

4 курс 
Фут-зал 

Змагання з фут-залу  

серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р .а. за Програмою 

ХІІІ обласної 
Універсіади 

27 – 29 

листопада 
2018р . 

м. Херсон 

місце Шаповал 
С.І 
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124 
Угрін 

Олександр  
2001 

АФ  

1 курс 
пауерліфтінг 

Відкритий Чемпіонат 
Херсонської обл.. 28.10.2018 

м.Херсон 
1 місце 

Андрієвськ
ий Л.А. 
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