
 
 

 
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ,  

СПІВРОБІТНИКИ І СТУДЕНТИ! 
 

Від імені ректорату Херсонського державного 
аграрного університету прийміть щирі вітання з 
нагоди Нового 2013 року та Різдва Христового! 

Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здо-
ров’я, оптимізму, добробуту! Нехай панують у 
Вашому домі мир, взаєморозуміння й злагода!  

Нехай наступний рік збагатить Вас яскравими, 
добрими подіями, цікавими зустрічами, корисним 
досвідом, ентузіазмом та новими професійними 
висотами й перемогами! Зичимо Вам здоров’я, 
здійснення запланованого та сильної команди од-
нодумців.  

 
З повагою, ректор Херсонського державного  

аграрного університету, професор В.В. Базалій 

 

ЗДОБУТКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДАУ В 2012 РОЦІ 
 

У 2012 році, ректорат, вчена рада 
університету і Херсонська облдержад-
міністрація звернулися з ініціативою до 
Міністерства аграрної політики та про-
довольства України підтримати дору-
чення Прем'єр-міністра України, за ре-
зультатами його робочої поїздки до 
Херсонської області 19 липня 2012 р., 
щодо модернізації діючого у відповідно-
сті з наказом навчально-науково-
виробничого комплексу (ННВК) на базі 
ДВНЗ "Херсонський державний аграр-
ний університет" в регіональний центр 
аграрної освіти і науки.  

Метою діяльності Регіонального уні-
верситетського центру є підготовка су-
часних висококваліфікованих, конкурен-
тоспроможних фахівців галузі АПК Пів-
денно-степового регіону України, науко-
вих установ НААН України, організацій і 
підприємств різних форм власності. 

Завдання університетського центру: 

 координація спільної діяльності 
навчальних закладів, підприємств, науко-
вих організацій та установ із реалізації 
Законів України "Про освіту", "Про вищу 
освіту", нормативно-правових засад дер-
жавної політики щодо діяльності навча-
льних закладів та проведення наукових 
досліджень; 

 підвищення якості освіти, ство-
рення більш сприятливих умов із розши-
рення доступу до здобуття вищої освіти 
громадянам України; 

 реалізація системи ступеневої 
підготовки фахівців за інтегрованими на-
вчальними планами та програмами; 

 підготовка педагогічних, науко-
во-педагогічних та наукових працівників, 
ефективне використання навчально-
лабораторної, матеріально-технічної та 
виробничої баз, соціальної інфраструкту-
ри; 

 підвищення кваліфікації педа-
гогічних і науково-педагогічних праців-
ників навчальних закладів, працівників 
наукових організацій, установ, фахівців з 
виробництва; 

 підготовка сучасних управлін-
ських і наукових кадрів; 

 координація та спільне прове-
дення науково-дослідних робіт, здійс-
нення наукової, науково-технічної, виро-
бничої, інноваційної діяльностей та ро-
боти з впровадження досягнень науко-
во-технічного прогресу у галузях еконо-
міки південного регіону; 

 вивчення попиту ринку праці 
на окремі спеціальності відкриття нових 
напрямів та спеціальностей підготовки 
фахівців і сприяння працевлаштуванню 
випускників навчальних закладів; 

  розробка навчально-
методичного забезпечення, проведення 
різних видів навчальних занять, як у на-
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укових установах, так і на базових під-
приємствах виробництві;  

 розвиток матеріально-
технічної бази для проведення навча-
льних занять, практичної підготовки, на-
укових досліджень та інноваційної дія-
льності; 

 забезпечення 
взаємодії наукової дія-
льності з навчальним 
процесом на усіх його 
стадіях, включаючи ви-
користання результатів 
досліджень у лекційних 
курсах, експеримента-
льних баз для вико-
нання курсових і дип-
ломних проектів та під-
готовки дисертацій; 

 сприяння 
розробці та комерціа-
лізації інноваційної 
продукції, створеної в 
результаті сумісної на-
укової діяльності нау-
кових, науково-
педагогічних працівни-
ків та виробничників; 

 розширення 
міжнародної наукової 
та освітньої співпраці з 
навчальними заклада-
ми, науковими устано-
вами і організаціями у 
світовій системі науки 
та освіти; 

 створення 
інфраструктури для ін-
новаційної діяльності 
університету – на базі 
створених навчально-
наукових інститутів: 
"Зрошення, агротехно-
логій та інжинірингу", 
"Природокористуван-
ня, біотехнологій та 
якості продукції". 

У відповідності із 
Законом України «Про 
вищу освіту», з метою виконання рішен-
ня вченої ради ХДАУ від 24 жовтня 2012 
р. (протокол №3), та підвищення якості 
підготовки конкурентоспроможних фахі-
вців всіх спеціальностей для сучасного 
ринку праці Південно-степового регіону 
України (зона зрошення України); під-
вищення ефективності наукових дослі-
джень, науково-технічних розробок, 
створення конкурентоспроможних на ві-
тчизняному і світовому аграрному ринку 
наукових та науково-прикладних ре-
зультатів, участі вчених у виконанні про-
грам розвитку АПК Херсонської області і 

Південного регіону України, проведення 
інноваційної діяльності та забезпечення 
на цій основі умов здійснення поглибле-
ної наукової та науково-технічної підгото-
вки фахівців (студентів, аспірантів, докто-
рантів, перепідготовки кадрів) в Херсон-
ському ДАУ створені 2 навчально-

наукових інститути (ННІ): зрошення агро-
технологій та інжинірингу; природокорис-
тування біотехнологій та якості продукції. 

ННІ «Зрошення, агротехнологій та ін-
жинірингу» створений на базі випускових і 
спеціальних кафедр агрономічного та бу-
дівельно-гідромеліоративного факульте-
тів: рослинництва, генетики, селекції та 
насінництва; землеробства; ботаніки і за-
хисту рослин; гідромеліорацій та економі-
ки природокористування; землевпорядку-
вання та архітектурного проектування; гі-
дротехнічних споруд і водопостачання; 
геоінформаційних систем і технологій 

(ГІС-технологій); будівництва та про-
блемної науково-дослідної лабораторії 
еколого-меліоративного моніторингу 
агроекосистем сухостепової зони ім. 
професора Д.Г.Шапошникова (директор 
ННІ д.е.н., професор Грановська Л.М., 
заступники директора: д.с.-г.н. Морозов 

О.В., д.с.-г.н. Коковіхін С.В., 
к.с.-г.н. Рудік О.Л.); 

ННІ «Природокористу-
вання біотехнологій та якості 
продукції» створений на базі 
випускових і спеціальних ка-
федр біолого-технологічного 
та рибогосподарсько-
екологічного факультетів: 
технології виробництва про-
дукції тварин, генетики та 
розведення сільськогоспо-
дарських тварин, переробки і 
зберігання сільськогосподар-
ської продукції, морфології та 
фізіології с.-г. тварин; еколо-
гії, гідробіоресурсів, акваку-
льтури, охорони довкілля та 
збалансованого природоко-
ристування (директор ННІ, 
к.с.-г.н., старший науковий 
співробітник Вороненко В.І., 
заступники директора: д.с.-
г.н. Дєбров В.В., д.е.н. Соло-
вйов І.О., к.с.-г.н. Корнієнко 
В.О.). 

У 2012 р. було відкрито 
нову спеціальність 6.090103 
«Лісове і садово-паркове го-
сподарство». Ліцензований 
обсяг підготовки на рівні ОКР 
«Бакалавр» складає 30 осіб 
для студентів денної форми 
навчання. У 2012 році підго-
товлені ліцензійні справи для 
відкриття нових напрямів та 
спеціальностей: бакалавр: 
6.030507 «Маркетинг»; 
6.030508 «Фінанси і кредит»; 
спеціаліст: 7.03060103 
«Менеджмент природоохо-
ронної діяльності»; 

7.03030106 «Управління в сфері еконо-
мічної конкуренції»; 7.03060107 «Логіс-
тика»; магістр: 8.09010104 «Плодо-
овочівництво і виноградарство»; 
8.09010105 «Селекція і генетика сільсь-
когосподарських культур»; 8.03060103 
«Менеджмент природоохоронної діяль-
ності»; 8.03030106 «Управління в сфері 
економічної конкуренції»; 8.03060107 
«Логістика»; 8.18010001 «Якість, стан-
дартизація та сертифікація». 

У листопаді 2012 року за ініціативою 
вченої ради університету відбулися 
установчі збори із заснування Асоціації 
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випускників ХДАУ. Головою Правління 
Асоціації випускників ХДАУ обрано Ла-
зника Петра Івановича, випускника аг-
рономічного факультету 1970 року, 
голови Херсонської обласної 
міжгалузевої ради профспілок. 
Членами правління обрано 6 осіб – по 
одній особі від основних підрозділів 
університету. Основна мета діяльності 
асоціації – реалізація і захист 
соціальних, економічних, правових, 
екологічних, творчих, духовних та 
інших спільних інтересів своїх членів та 
консолідування зусиль громадськості в 
напрямі захисту інтересів університету, 
підтримки розвитку освітньо-культурної 
та історичної спадщини Херсонського 
ДАУ. На базі Інституту післядипломної 
освіти та дорадництва ХДАУ в 2012 р. 
створено Міжрегіональний навчально-
практичний центр по розвитку сільських 
територій - шляхом перетворення Інфо-
рмаційно-консультативного Центру 
«Південний регіон» (керівник Центру – 
доцент Аверчев О.В.). Основними на-
прямами діяльності Центру є: соціаль-
ний розвиток, економічний розвиток, ге-
неральні плани розвитку, інформаційно-
консультативні послуги. 

У 2012 році університет завершив 
паспортизацію сільських населених пун-
ктів в Херсонській області. Основною 
метою паспортизації є проведення мо-
ніторингу трансформаційних процесів 
розвитку сільських територій за компле-
ксом показників, що характеризують со-
ціально-економічну, демографічну, еко-
логічну ситуацію, зайнятість населення, 
матеріально-технічне забезпечення, 
наявність та використання земельних 
ресурсів, об’єктів соціальної інфрастру-
ктури, інженерне забезпечення. Паспо-
ртизація була проведена по всіх 18 ра-
йонах Херсонської області. Паперові 
носії та електроні варіанти паспортів 
були передані НДІ «Украгропромпроду-
ктивність». У проведенні паспортизації 
було задіяно понад 300 студентів та по-
над 50 науково-педагогічних працівни-
ків.  

У 2012 р. державними нагородами 
відмічена плідна праця професорів 
ХДАУ: Нежлукченко Т.І. і Федорчука М.І. 
– удостоєні Почесної відзнаки Мінагро-
політики та продовольства України "За 
вагомий внесок у розвиток освіти", а 
проф.. Грановська Л.М. – звання "Поче-
сний працівник Держводагентства Укра-
їни". 

У 2012 році усього до ДВНЗ «ХДАУ» 
подано 1901 заява на вступ на ОКР ба-
калавра, зокрема від сільської молоді – 
1155 заяв або 61 %. Зараховано на на-

вчання на місця державного замовлення 
259 осіб, зокрема сільської молоді – 164 
особи або 63%. Зараховано на заочну 
форму навчання за ОКР «Бакалавр» – 
290 осіб, в тому числі на перший курс 158 
осіб (97 – бюджет, 61 – контракт), 84 осо-
би на 3 курс та 44 особи на старші курси.  

 Студенти Херсонського державного 
аграрного університету взяли активну 
участь в олімпіадах і конкурсах наукових 
робіт і виявили високий рівень знань. 

Переможцями олімпіад у ІІ етапі 
визначені: 

1. У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 
за напрямом «Водні біоресурси» студент 
РЕФ Котенко Д.І. зайняв ІІ загальне місце.  

2. За підсумками другого туру Всеук-
раїнської студентської олімпіади з дисци-
пліни «Біологія» Багрова Т.О. зайняла 3 
місце. 

3. Ткаченко Г.С., нагороджена дип-
ломом ІІІ ступеня за перемогу у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
за напрямом «Економіка і підприємниц-
тво» зі спеціальності «Облік і аудит»; 
Соловйов І.П. нагороджений дипломом 
ІІІ ступеня за перемогу у II етапі Всеук-
раїнської студентської олімпіади за 
спеціальністю «Біологія». 

4. Сокерчак М.В. зайняла І місце за 
напрямом «Зооінженерія» у ІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади. 

5. Мочалін А.І. нагороджений дип-
ломом ІІ ступеня за перемогу у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
за спеціальністю «Гідромеліорація». 

6. Трещов М.О. нагороджений дип-
ломом ІІ ступеня за перемогу у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни «Взаємозамін-
ність, стандартизація та технічні вимі-

рювання». 
На І-му етапі Всеукраїнської студе-

нтської олімпіади з іноземних мов, яка 
проводилась на кафедрі іноземних мов 
ХДАУ студенти агрономічного факуль-
тету зайняли призові місця: Константі-
нова В. – 1 місце; Носова Н. - ІІІ місце.  

Переможці конкурсів наукових 
робіт: 

За підсумками II етапу III Міжнарод-
ного мовно-літературного конкурсу уч-
нівської та студентської молоді імені Та-
раса Шевченка у 2012-2013 навчально-
му році для студентів вищих навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації, кращим 
став студент I курсу агрономічного фа-
культету Гончаров Іван (керівник – ст . 
викладач кафедри філософії і соціаль-
но-гуманітарних дисциплін Зарівняк 
І.С.). 

Всеукраїнський конкурс студентсь-
ких наукових робіт з філософських наук: 
I місце:- Стрілецька І.А., студентка ЕФ 
ХДАУ; II місце:- Пилипенко Г.Л., студен-
тка ЕФ; Волкова К.В., студентка ЕФ; III 
місце: - Гачева І.О., студентка ЕФ. 

Данелюк К.М.: - нагороджена Дип-
ломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеук-
раїнському конкурсі студентських науко-
вих робіт у галузі науки «Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудит».  

За результатами підсумкової Всеук-
раїнської науково-практичної конферен-
ції другого туру Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт у 2011-
2012 навчальному році з напряму «Аг-
рономія» Гож О.А. зайняв 2 місце. 

Всеукраїнська студентська олімпіада 
з навчальної дисципліни «Українська 
мова (за професійним спрямуванням) - I 
місце – Анд’ял Валерія, студентка БТФ; 
II місце – Кур’янінова В.О., студентка 
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БТФ; III місце – Малих Р.П., студентка 
АФ. 

Всеукраїнська студентська олімпіа-
да з навчальної дисципліни «Історія 
української культури» - II місце – Петру-
чок Л., студентка РЕФ; III місце – Моск-
вічова М., студентка БТФ. 

Значних успіхів досягли спортсмени 
університету. 

У 2012 році наукові до-
слідження в Херсонському 
державному аграрному уні-
верситеті проводилися на 
30 кафедрах і в 4-х про-
блемних науково-дослідних 
лабораторіях. Усього, на 
замовлення виробництва, 
виконано 10 науково-
дослідних тем, з них 2 бю-
джетні та 8 госпдоговірних. 
Обсяг фінансування науко-
во-дослідних робіт склав 
250 тисяч гривень : із них 
бюджетна тематика 72,5 
тисяч грн. У порівнянні з 
2011 роком обсяг фінансу-
вання збільшився на 10 
відсотків.  

За результатами науко-
во-дослідної роботи в 2012 
році впроваджено у вироб-
ництво розробки: 

• високоякісні сорти озимої м'якої 
пшениці - Ярославна та Кірена, два со-
рти соняшнику - Щелкунчик та Універ-
сал (створені разом із НВФ “Дріада” і 
занесені до Державного Реєстру сортів 
України); 

• трилінійний гібрид соняшнику 
олійного напряму – Радомир, 
пшениця дворучка - Кларіса, 
озима пшениця – Асканійська 
(створені сумісно з Асканійською 
дослідною станцією та НВФ 
“Дріада” і знаходиться на дер-
жавному сортовипробуванні); 

• нормативи чисельності 
працівників із урахуванням ви-
мог щодо оптимізації водогос-
подарських організацій; 

• еколого-меліоративна 
технологія поліпшення якості 
поливної води і грунтів на Інгу-
лецькій зрошувальній системі; 

• технологія використання дрена-
жно-скидних вод рисових зрошувальних 
систем; 

• методика розрахунку вартості 
послуг з подачі дренажної води для зро-

шення; 
• науково-практичне обґрунтування 

еколого-агромеліоративного моніторингу 
зрошуваних земель; 

• комплекс заходів, спрямованих на 
оптимізацію гідрологічного, гідрохімічного 
стану технологічних водойм Миколаївсь-
кої області; 

• технологія виробництва насіння 
ріпаку, сафлора, льону олійного озимого 
за ресурсоощадною технологією вирощу-
вання; 

• режим рибогосподарської експлу-
атації технічного водосховища ПрАТ 
«Кримський ТИТАН»; 

• технологія вирощування овець 

м'ясних порід у ПВКФ «Валентина» Цю-
рупинського р-ну Херсонської області; 

•  використання стимуляторів росту 
для вирощування сільськогосподарських 
культур у ДП «Альфа Фарм» з викорис-

танням стимуляторів росту; 
Золотою медаллю Міністерства аг-

рарної політики та продовольства Укра-
їни Херсонський ДАУ нагороджено в но-
мінації «Впровадження наукових досяг-
нень в аграрному секторі» на виставці 
«Агро-2012».  

У Херсонському ДАУ в 2012 р. плід-
но працювали відомі вітчиз-
няні наукові школи (науко-
ва школа вважається ви-
знаною, коли науковий ке-
рівник підготував більше 
ніж 5 здобувачів): 

«Зрошуваного земле-
робства" - науковий керівник 
Ушкаренко В.О., академік 
НААНУ, доктор с.-г. наук, 
професор; 

"Селекції і генетики в 
рослинництві" - науковий 
керівник Базалій В.В., доктор 
с.-г. наук, професор; 

"Селекційно-
технологічні методи виро-
бництва продукції тварин-
ництва високої якості" – 
науковий керівник Пелих В.Г., 
член-кореспондент НААНУ, 
доктор с.-г. наук, професор; 

 "Селекції пшениці" - 
науковий керівник Орлюк А.П., доктор с.-
г. наук, професор; 

"Рослинництва" - науковий керів-
ник Салатенко В.Н., доктор с.-г. наук, 
професор; 

"Цілеспрямованого формування 
іхтіоценозів малих водосховищ і 
штучне відтворення цінних промис-

лових видів риб" - наукові ке-
рівники Шерман І.М., доктор с.-
г. наук, професор; Пилипенко 
Ю.В., доктор с.-г. наук, профе-
сор; 

"Еколого-меліоративна»- 
науковий керівник Морозов 
В.В., кандидат с.-г. наук, про-
фесор; 

"Розробки та удоскона-
лення типів годівлі с.-г. тва-
рин в умовах півдня України" 
- науковий керівник Вовченко 
Б.О., доктор с.-г. наук, профе-
сор. 

 
 

В.В. Базалій – ректор університету, 
доктор с.-г. наук, професор  
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СТАЖУВАННЯ НАУКОВЦІВ ХДАУ В АМЕРИЦІ 
 

Майже місяць тривало навчально-
наукове стажування у США для десяти 
херсонців (в їх числі проректор з науко-
вої роботи Херсонського ДАУ професор 
Федорчук М.І., директор ІПОД Аверчев 
О.В. та відомий в Україні організатор 
дорадчої служби Артеменко Л.В.) – уча-
сників програми "Громадські зв'язки" 
(USAID). Спеціалісти-аграрії вивчали як 
працює в цій країні ринок землі та яку 
роль там відіграють 
агропромислові асо-
ціації. 

Херсонська де-
легація перебувала 
у Канзас-Сіті (штат 
Міссурі) – самому 
серці США, це до-
зволило ознайоми-
тися з життям аме-
риканської глибинки. 
Жили херсонці у 
звичайних сім'ях – 
тому занурення в мі-
сцевий побут було 
стовідсотковим. 

Програма пере-
бування була над-
звичайно насиче-
ною: візит до торго-
вої палати, регіона-
льної ради серед-
ньої Америки, 
центру з залучення 
та розвитку громад, 
сільськогосподарсь-
кого бюро, асоціацій 
скотарів та пшениці, 
фермерської креди-
тної служби. Велике 
враження справило також відвідання 
великих та маленьких сімейних ферм, 
офісу реєстрації землі, одного з найста-
ріших фермерських ринків на захід від 
річки Міссісіпі, ярмарку штату… 

США – країна найдешевшого і масо-
вого виробництва м'ясних та молочних 
продуктів. Собівартість мінімальна: від-
сутність сніжного покриву дозволяє ці-
лий рік утримувати худобу на пасови-
щах, причому тваринництво США за-
безпечено кормами на 300%. Влада Ка-
нзасу і Міссурі всіляко підтримує розви-
ток тваринництва. У цих штатах регуля-
рно відбуваються сільськогосподарські 

ярмарки, де визначають кращі досягнен-
ня тваринників. Своєрідні конкурси-
змагання користуються величезною по-
пулярністю і перетворюються на справжні 
свята. 

Фахівців для сільського господарства 
готує навчальний заклад – Канзаський 
університет. У ньому навчаються 23500 
студентів з усіх 50 штатів країни та 108 
інших держав світу. 

Студентське містечко більше нагадує 
молодіжний інтернаціональний табір, 
який розкинув свої "намети" – найсучас-
ніші корпуси – досить далеко від великих 
міст. Незалежно від статків, усі студенти 
живуть в однакових умовах: комфортабе-
льних кімнатах, розрахованих на двох 
осіб. Викладачі мешкають поруч – в 
окремих котеджах. Університет готує фа-
хівців за напрямами: сільське господарс-
тво, архітектура, менеджмент, інженерія, 
екологія людини, медицина, ветеринарія 
та багато інших. На сьогодні університет 
має більш ніж 50 програм обміну з інозе-
мними вузами. 

Навчальний рік американських сту-
дентів складається з двох семестрів, 
кожний розрахований на 16 тижнів. А 
знаний цей університет тим, що всі його 
37 факультетів активно займаються на-
уковими розробками, які впроваджують-
ся в життя. Тож нічого дивного в тому 
немає, що лише агрономічний факуль-
тет має річний бюджет близько 10 мі-
льйонів доларів. 

Проректор з на-
укової роботи Ми-
хайло Федорчук та 
директор Інституту 

післядипломної 
освіти і дорадницт-
ва Олек-сандр Аве-
рчев, провели пере-
говори про можливу 
спільну діяльність 
між аграрними на-
вчальними закла-
дами США та Укра-
їни. 

- Я дуже за-
доволена тим, що 
мої херсонські коле-
ги зацікавилися на-
шою діяльністю, – 
підкреслила Крістін 
Янг – помічник на-
чальника відділу 
міжнародних про-
грам університету. 
Ми сподіваємося на 
плідну співпрацю. 
Академічний обмін 
викладачами, аспі-
рантами, студента-
ми, співпраця в га-

лузі науково-дослідницької роботи, 
участь у міжнародних симпозіумах, кон-
ференціях та семінарах – усе це буде 
корисно обом сторонам.  

Щира подяка приймаючій стороні – 
Міжнародна рада відвідувачів Канзас-
Сіті за дуже цікаву програму, яка роз-
ширила наш кругозір і дозволила з 
іншого боку подивитись на наші мож-
ливості в організаційних та виробничих 
питаннях.  
М.І. Федорчук – проректор з науково-
дослідної роботи, професор 
О.В. Аверчев – директор ІПОД, доцент 
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
присвячена пам'яті член-кореспондента НААНУ В.П.Коваленка 

 

Коваленко Віталій Петрович 
 

У 2012 року в нашому університеті 
на базі біолого-технологічного факуль-
тету відбулася міжнародна науково-
практична конференція «Новітні техно-
логії та перспективи розвитку тваринни-
цтва», яка була присвячена пам’яті док-
тора с.-г. наук, професора, члена-
кореспондента НААНУ, заслуженого ді-
яча науки і техніки України, академіка 
АН ВШ України Коваленка Віталія Пет-
ровича (1940-2011 рр.). 

Організаторами конференції були: 
Херсонська обласна державна адмініс-
трація, Херсонська обласна рада, Об-
ласне управління агропромислового 
розвитку, ТОВ «Фрідом Фарм Бекон», 
Інститут тваринництва ім. М.Ф.Іванова 
"Асканія-Нова" НААНУ. 

Метою конференції було вшануван-
ня пам’яті видатного вченого, який зро-
бив неоцінний внесок у розвиток нашого 
закладу, славетний багатьма досягнен-
нями у галузі тваринництва – Коваленко 
Віталія Петровича. 

В конференції приймали участь 
представники Німеччини, Росії, Білорусі 
та України. Вони були представлені фа-
хівцями з науково-дослідних установ: 
ГНУ Северо-Кавказский НИИ животно-
водства, (Краснодар, Россия), Інститут 
тваринництва степових районів 
ім.М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - Націо-
нальний науковий селекційно-
генетичний центр з вівчарства, Інститут 
розведення і генетики тварин НААНУ, 
Інститут сільського господарства степо-
вої зони НААН, м.Дніпропетровськ, Ін-
ститут свинарства ім.А.В.Квасницького, 

Інститут птахівництва НААНУ; та вищих 
навчальних закладів: Інститут прикладних 
наук (Трисдорф, Німеччина), Національ-
ний університет біоресурсів і природоко-
ристування, Миколаївський НАУ, Дніпро-
петровський ДАУ, Подільський ДАТУ, 
Сумський НАУ, Білоцерківський НАУ, Він-
ницький НАУ, Одеський ДАУ, Таврійський 
ДАТУ, представники інших учбових за-
кладів, представники підприємств та гос-
ті.  

У привітальному слові ректор ХДАУ, 
доктор с.-г. наук, професор, В.В. Базалій 
наголосів на виключному значенні особи-
стості В.П.Коваленко в історії та розвитку 
селекційної науки  

Голова Херсонської обласної ради, 
член-кореспондент НААНУ В.Г. Пелих, 
підкреслив вагомий внесок професора 
Коваленка В.П. у створенні херсонської 
наукової школи селекціонерів- генетиків.  

 
Виступаючи науковці зазначили цін-

ність власного досвіду спільної праці з 
професором Коваленко В.П., практичні 
здобутки і досягнення, наукові відкриття. 
Високо оцінили ефективність функціону-
вання наукової школи селекціонерів-
генетиків, робота якої не обмежується 
лише нашою областю. 

Керівники ХДАУ та Херсонської обла-
сної ради урочисто відкрили навчальну 
аудиторію-музей, присвячену пам'яті 
професора В.П. Коваленка. 

Подальша робота конференції відбу-
валась за секціями:  

«Особливості селекційної роботи з 
використанням традиційних та інновацій-
них технологій у тваринництві». В роботі 
якої приймали участь 2 академіка, 3 член 
- кореспондента, 9 докторів наук, 64 кан 

дидата наук, доцента, 15 аспірантів, 10 
магістрів, 14 здобувачів та виробнични-
ків; 

 «Технології виробництва продукції 
тваринництва». Роботу секції забезпе-
чували 1 академік, 2 член - кореспонде-
нта, 17 професорів, 44 кандидата наук, 
10 аспірантів, 8 магістрів, 6 студентів та 
15 здобувачів з виробничниками. 

«Переробка і зберігання с.-г. проду-
кції за стандартами України та Європи». 
Матеріали секції були представлені 
член-кореспондентом наук, 7 докторами 
наук, 10 кандидатами наук та 3 аспіран-
тами, 6 магістрами, у тому числі асисте-
нтами та здобувачами.  

«Екологічні аспекти виробництва 
сільськогосподарської продукції» Висві-
тлені у докладах почесного академіка 
УААН, 9 докторів наук, 17 кандидатів 
наук, 7 аспірантів та магістрів. 

За результатами роботи конференції 
було зазначено, що наукова спадщина 
професора В.П. Коваленко не лише 
зберігається а й зростає. Університет 
прагне виховувати гідних спадкоємців 
видатного науковця, доктора с.-г. наук, 
професора, член-кореспондента Націо-
нальної академії аграрних наук України, 
академіка АН ВШ України аграрного від-
ділення, Заслуженого діяча науки і тех-
ніки України Коваленка В.П. 

 
Н.С. Папакіна – канд.с.-г.наук, до-

цент 
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УРОЧИСТЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 15-РІЧНИЦІ  
ВІДРОДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ХРАМУ-
КАПЛИЦІ СВЯТОЇ МУЧЕНИЦІ ТАТІАНИ 

25 січня 2013 року в Херсонському 
державному аграрному університеті 
урочисто відзначене 15-річчя з дня від-
родження студентського храму-каплиці 
Святої мучениці Татіани, яка є заступ-
ницею студентства. Був проведен мо-
лебен на честь православного свята, в 
якому приймали участь представники 
духовенства м. Херсона. Настоятель 
Свято-Миколаївського морського собору 
отець Василій привітав студентів, ви-
кладачів і співробітників, побажав їм 
здоров'я духовного і телесного, нових 
успіхів у труді і навчанні. 

У благословення за багаторічний 
труд з духовного, професійного і патріо-
тичного виховання студентської молоді, 
високими нагородами Української пра-
вославної церкви відзначені науково-
педагогічні працівники і співробітники 
університету: Базалій В.В. – ректор уні-
верситету; Пелих В.Г. – голова Херсон-
ської обласної ради, професор універ-
ситету; Морозов В.В., Федорчук М.І. – 
проректори; Ушкаренко В.О. – завідувач 
кафедри землеробства; Савченко О.Г. – 
декан економічного факультету; Іванов 
В.О. – завідувач кафедри морфології; 
Нежлукченко Т.І. – завідувач кафедри 

генетики та розведення сільськогоспо-
дарських тварин; Бикова В.Г. – доцент 
кафедри менеджменту організацій; Вов-
ченко Б.О. – завідувач кафедри годівлі 
тварин; Онищенко С.О. – доцент кафедри 
ботаніки та захисту рослин; ветерани вій-
ні в Афганістані: Булигін О.І. – доцент ка-
федри гідромеліорації та економіки при-

родокористування і Гончар С.В. – ви-
кладач кафедри механізації та охорони 
праці, а також отець Костянтин – служи-
тель студентського Храму-каплиці. 

 
І.М.Мринський - декан агрономічно-

го факультету, доцент  

 

КООРДИНАЦІЙНА РОБОТА НАУКОВОЇ  
БІБЛІОТЕКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДАУ 

 
Першим підрозділом всіх універси-

тетів Світу є наукові бібліотеки. Наукова 
бібліотека Херсонського ДАУ є методи-
чно-координаційним центром для сіль-
ськогосподарських бібліотек Херсонсь-
кого територіального об’єднання. Осно-
вні зусилля своєї діяльності колектив 
бібліотеки спрямовує на розширення 
інформацій-ного та довідково-
бібліографічного обслуговування науко-
вців, студентів, аспірантів та фахівців 
аграрного сектору. Головним напрям-
ком діяльності об’єднання сільськогос-
подарських бібліотек є забезпечення ві-
льного доступу до інформації. Саме то-
му на базі наукової бібліотеки ХДАУ 
відбувся семінар-практикум «Інформа-
ційно-бібліографічне обслуговуван-
ня – пріоритетне завдання сучасної 
бібліотеки». В роботі семінару взяли 
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участь всі сільськогосподарські бібліоте-
ки Херсонського територіального 
об’єднання. Відкрила семінар директор 
наукової бібліотеки Анічкіна Н.В., вона 
наголосила на необхідність тісного вза-
ємозв’язку між бібліотеками об’єднання 
для більш ефективного використання 
фондів усіх бібліотек та відмітила, що за 
рейтингом серед 22 аграрних вузів 
України наукова бібліотека Херсонсько-
го ДАУ посідає 3 місце. Завідуюча нау-
ково-методичним відділом бібліотеки 
Курносенко С.І. ознайомила присутніх з 

регламентуючою документацією та змі-
нами до Законів України, які стосуються 
бібліотечної справи. Методист об’єднання 
Копайгора А.І. зробила аналіз звітів та 
планів роботи бібліотек об’єднання. Та-
кож був проведений тренінг «Використан-
ня програмного забезпечення інтегрова-
ної бібліотечно-інформаційної програми 
«ІРБІС» в роботі бібліотек». Завершив 
роботу семінару-практикуму «Круглий 
стіл», на якому учасники обговорювали 
важливі питання: створення електронної 
бібліотеки, корпоративний бібліографіч-

ний опис періодичних видань, розподі-
лений електронний каталог сільськогос-
подарських бібліотек, видавнича діяль-
ність, проведення масових заходів з за-
лученням фондів сільськогосподарських 
бібліотек Херсонського територіального 
об’єднання.  

 
Н.В. Анічкіна – директор наукової 

бібліотеки Херсонського ДАУ 
 

 
 

НАШІ ПРИВІТАННЯ ТА ЩИРІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧАМ,  
ЯКІ НЕЩОДАВНО ВІДСВЯТКУВАЛИ СВОЇ ЮВІЛЕЇ 

 
У грудні 2012 р. відзначали свої ювілеї викладачі і співробітники: 
Анічкіна Наталя Василівна – директор наукової бібліотеки. 
Кириченко Віктор Лукіч – доцент кафедри інженерної механіки і фізики. 
Незнамов Сергій Олександрович – проректор АГЧ. 
Платонов Едуард Федорович – доцент кафедри будівництва. 
Пашкова Людмила Миколаївна – завідувач відділом бібліотеки. 
Колесніков Володимир Володимирович – доцент кафедри гідромеліорації та економіки  

природокористування, який був першим відповідальним редактором газети "Аграр-
ник", плідно працював на цій посаді впродовж 1998-2011 років.. 

 
У січні 2013 р. відзначали свої ювілеї наші викладачі: 
Самайчук Світлана Іванівна – доцент, завідувач кафедри економічної теорії і статистики. 
Григоренко Валентина Володимирівна – асистент кафедри вищої математики та  

економічної кібернетики. 
Поліщук Василь Семенович – доцент кафедри гідро біоресурсів. 
Черненко Валентина Георгіївна – старший викладач кафедри ботаніки та захисту рослин. 
Торська Світлана Миколаївна – доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу. 
Семенюк Станіслав Кузьмич – доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого  

природокористування. 
Ковтун Валентина Андріївна – доцент кафедри економічної теорії і статистики. 
Найдьонова Людмила Федорівна – асистент кафедри землевпорядкування та  

архітектурного проектування. 
Тягур Василь Костянтинович – викладач кафедри ГІС-технологій, академік інженерної академії 

України. 
Музика Наталія Миколаївна – асистент кафедри землевпорядкування та архітектурного  

проектування. 
Минкіна Ганна Олександрівна – доцент кафедри фінансів. 
 

Ректорат, профспілковий комітет, редколегія газети «Аграрник» щиро і сердечно 
вітають ювілярів і бажають міцного здоров'я,  
творчого натхнення, сімейного благополуччя. 
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