
 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 
Настав час вибору життєвого шляху, майбутньої професії, необхідно вирішити 

найважливіше для себе питання – ким бути, де працювати? 
Для тих, хто ще не визначився з таким вибором, пропоную професії, які 

пов’язані з агропромисловим комплексом. За всіх часів, як це не звучить прозаїч-
но, людині необхідна їжа. Останнім часом проблема продовольства в усьому світі 
стає все більш важливою і гострою. Тим паче, що населення Землі неухильно та 
швидко зростає при незмінних, у кращому випадку, ресурсах. Тому трудівник сіль-
ського господарства буде забезпечений роботою, такі професії завжди потрібні. 
Для жителів аграрної Херсонщини це особливо актуально. Нині, в ІІІ тисячолітті, 
зрозуміло, що успішно працювати на землі можуть і повинні тільки висококваліфі-
ковані фахівці. 

Якщо Ви бажаєте стати таким високоосвіченим професіоналом в галузі 
сільського, водного і рибного господарства, економіки, екології, землевпорядку-
вання, то завітайте до Херсонського державного аграрного університету! 

Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) був заснований у 1874 році. Нині ХДАУ– один із 
провідних вищих навчальних закладів на півдні України, має найвищий (четвертий) рівень акредитації, є 
центром Південного регіону України з підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з 
вищої освіти. ХДАУ має давню і славетну історію, традиції, в університеті створені фундаментальні наукові 
школи, здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження.  

В університеті працює 357 викладачів, серед яких 2 академіки Національної академії аграрних наук Укра-
їни (НААНУ), 2 член-кореспонденти НААНУ, 33 доктори наук, професори, 182 кандидата наук, доцента.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру і докторантуру, діють дві спеціа-
лізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, два навчально-наукові інститути. В універ-
ситеті працює – Навчально-методичний центр довузівської підготовки, який здійснює якісну і результативну 
підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і вступу до Херсонського ДАУ та інших вищих на-
вчальних закладів України. 

З повагою, ректор університету, професор В.В.Базалій 
 

СПІВПРАЦЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА 

У Херсонському державно-
му аграрному університеті на 
базі Інституту післядипломної 
оствіти і дорадництва (ІПОД) 
вперше серед аграрних вузів 
Україні впроваджено в життя 
пілотний проект спільної підго-

товки студентів для роботи в 
агрохолдингу Укрландфарм. 6-
7 лютого 2013 р. проведено 
навчальні тренінги та семінари 
для студентів. До роботи в се-
мінарах були залучені студен-
ти, які пройшли відбір по рівню 

навчальної підготовки, навча-
льно-практичної та комунікати-
вної відповідності для роботи в 
сільськогосподарському під-
приємстві. За результатами 
проведених занять планується 
виплата стипендій студентам у 
розмірі від 600 до 1000 грн. 
Куратором проекту є доцент 
Аверчев Олександр Володи-
мирович. З пропозиціями щодо 
подальшої співпраці студентів 
з сільськогосподарськими то-
варовиробниками звертатися 
за телефоном 414494, або за 
адресою м. Херсон, вул. Воло-
димирова, 17, каб.11а. 

 
О.В. Аверчев – директор Ін-
ституту післядипломної 
освіти та дорадництва 
Херсонського ДАУ, доцент 
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АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

На агрономічному факультеті, 
який заснований у 1874 р., здій-
снюється ступенева підготовка 
за освітньо-кваліфікаційними рі-
внями: бакалавр, спеціаліст, ма-
гістр; працює аспірантура і док-
торантура. До складу факульте-
ту входять 5 кафедр: 
 землеробства;  
 рослинництва, генетики, се-
лекції та насінництва;  
 ботаніки та захисту рослин;  
 механізації та безпеки жит-
тєдіяльності;  
 іноземних мов.  

Студенти агрономічного 
факультету мають можливість 
додатково одержувати спеці-
алізації "Зрошуване земле-
робство", "Технологія переро-
бки та зберігання продукції 
рослинництва", "Плодоовочів-
ництво та виноградарство". 

Професорсько-
викладацький склад агрономі-
чного факультету є високо-
кваліфікованим академічно і 
професійно. Разом з основ-
ним кадровим складом факу-
льтету до навчального проце-
су та наукових досліджень за-
лучаються спеціалісти науко-
во-дослідних установ, підпри-
ємств та передових госпо-
дарств південного регіону 
України. Навчальний процес по-
будовано за сучасними техноло-
гіями з використанням інтерак-
тивних методів освіти.  

Важливою складовою діяль-
ності факультету є тісні міжна-
родні зв’язки з навчальними і на-
уковими закладами Росії, Біло-
русі, Молдови, Казахстану, Азер-
байджану, Великобританії, Німе-
ччини, Чехії, Сербії, Польщі, Ту-
реччини, США. 

Провідним принципом діяльно-
сті науково-педагогічного колекти-
ву агрономічного факультету є 
принцип випереджального розви-
тку освіти, який відповідає запи-
там соціально-економічного та 
інформаційно-технічного розвитку 
регіону і держави в цілому. 

Діяльність науково-
педагогічних працівників спрямо-
вана на формування в кожному 
студентові особистості, професіо-
налу, фахівця, здатного прийняти 
активну участь в сучасних іннова-
ційних процесах і оперативно реа-
гувати на запити суспільства. 

Впродовж навчання студенти 
набувають не тільки професійних 
знань. Відбувається їх становлен-
ня як життєво компетентних мо-
ральних осіб, вмілих ерудованих 
організаторів з високим рівнем за-
гальної, психологічної та інфор-

маційної культури. Для цього на 
агрономічному  факультеті ство-
рені всі необхідні умови. Кожен 
студент має широкий вибір гро-
мадської діяльності: участь у нау-
ково-дослідних гуртках кафедр, 
колективах художньої самодіяль-
ності, спортивних секціях, ДНД, 
студентському самоврядуванні. 

Студенти агрономічного факу-
льтету проходять виробничу прак-
тику з подальшим працевлашту-

ванням в науково-дослідних 
установах, провідних підприємс-
твах та передових господарствах 
південного регіону України, таких 
як ДП ДГ "Асканійське", ДП ДГ 
"Інституту рису", ІЗЗ НААНУ, ЗАТ 
"Чумак", ТОВ СП "Нібулон", Хол-
динг Agrofusion, "Агрофірма "Ро-
днічок", ТОВ Агрофірма "Сади 
України", ЗАТ "Фрідом Фарм Ін-
тернешнл",  Агрофірма радгосп 
"Білозерський", ТОВ "Югтранзит-
сервис-Агропродукт", ТОВ "РО-
СЛА", ТОВ НВФ "Дріада, ЛТД", 
ТОВ "Райз-Південь", Державна 
інспекція з карантину рослин по 
Херсонській області та ін. Крім 
того, студенти можуть проходити 
виробничу практику за кордоном, 
зокрема в Німеччині, Польщі, 
Сербії, Великобританії, Франції 
та ін. 

Серед випускників агрономіч-
ного факультету – видатні по-
літичні діячі, керівники органів 
державної влади й управління, 
організацій і підприємств, нау-
ковці: Базалій В.В., (професор, 
ректор ХДАУ), Ушкаренко В.О. 
(академік НААН України, заві-
дувач кафедри землеробства, 
Голова Спеціалізованої вченої 
ради із захисту кандидатських 
і докторських дисертацій), Фе-
дорчук М.І. (професор, проре-
ктор з наукової роботи ХДАУ), 
Сілецький В.П. (директор Аг-

рофірми радгосп "Білозерсь-
кий", Герой України) та багато 
інших. 

Шановні абітурієнти! Ви ма-
єте унікальну можливість здо-
бути глибокі професійні знання 
та навички, провести незабутні, 
сповнені яскравих вражень сту-
дентські роки. Навчання на аг-
рономічному факультеті відкри-
ває перед Вами широкі перспе-
ктиви працевлаштувавня в пе-
редових сільського сподарсь-

ких підприємствах, фірмах, нау-
ково-дослідних установах, дер-
жавних структурах, забезпечує 
можливість кар’єрного росту. 

 
І.М. Мринський - кандидат  
с.-г. наук, доцент, декан агро-
номічного факультету 
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БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Біолого-технологічний факультет 
є одним із найстаріших факультетів 
на півдні України, який засновано у 
1925 році. Факультет здійснює підго-
товку бакалаврів, спеціалістів та ма-
гістрів зі спеціальності «Технологія 
виробництва і переробки продукції 
тваринництва». До складу факуль-
тету входять кафедри: технології 
виробництва продукції тваринницт-
ва; технологій переробки та збері-
гання сільськогосподарської продук-
ції; генетики і розведення сільського-
сподарських тварин; годівлі тварин; 
морфології і фізіології тварин; 
філософії та соціально-
гуманітарних дисциплін на яких 
працюють 7 докторів і 34 
кандидата сільськогосподарських 
наук. 

На факультеті здійснюється 
навчання студентів на денному 
та заочному відділеннях, за 
державним замовленням і за 
контрактною формою. Випускни-
ки вищих навчальних закладів І і ІІ 
рівнів акредитації мають змогу 
навчатися за програмою зі ско-
роченим терміном підготовки або за 
екстернатною формою. 

Випускник – бакалавр на-
буває кваліфікацію «Технік – 
технолог із виробництва і пе-
реробки продукції тваринницт-
ва». Призначення фахівця - ор-
ганізація та управління в галузі 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва. 

Первинні посади, що мо-
же обіймати фахівець: технік-
технолог з виробництва та пе-
реробки продукції тваринницт-
ва; зоотехнік із племінної спра-
ви; зоотехнік відділення; зоо-
технік-лаборант; фермер – тваринник; 
керуючий фермою, відділенням. 

Випускник – спеціаліст набуває 
кваліфікацію «Інженер –технолог із 
виробництва і переробки продукції 
тваринництва». Призначення фахівця 
- організація, планування та управлін-
ня господарською діяльністю підпри-
ємств із виробництва та переробки 
продукції тваринництва. 

Первинні посади, що може обі-
ймати фахівець: інженер-технолог 
підприємств із виробництва та пере-
робки продукції тваринництва; керую-
чий тваринницьким підприємством, 

птахофабрикою; головний зооінженер 
тваринницького комплексу, птахофа-

брики. 
Випускник – магістр набуває 

кваліфікацію «Технолог-дослідник 
з виробництва та переробки про-
дукції тваринництва». Призначен-
ня фахівця - магістр має освітній 
рівень повна вища освіта і призна-
чений для виконання науково-
дослідних, педагогічних та управ-
лінських функцій. 

Первинні посади, що може 
обіймати фахівець: зооінженер; 

зооінженер із контролю і якості про-
дукції; зооінженер із племінної спра-
ви; інженер-технолог із виробництва 
та переробки продукції тваринницт-
ва; управлінські та керівні посади в 
агропромисловому комплексі; ви-
кладацька та наукова робота; на-
вчання для здобуття наукового сту-
пеня. 

На факультеті функціонує аспі-
рантура та докторантура із двох 
спеціальностей: «Розведення та се-
лекція тварин»; «Технологія вироб-
ництва продукції тваринництва».  

Високий рівень фахової підготов-
ки випускників забезпечує сучасна 
матеріально-технічна база для на-
вчання, проведення наукових дослі-
джень і проходження навчальних 
практик. Для цього є клас комп'ютер-
них інформаційних технологій, лабо-
раторії якості продукції, якості вовни, 
гігієни тварин, генетики штучного за-
пліднення тварин, базові господарс-
тва і філії кафедр. Студентам нада-
ється можливість проходити практи-
ку в кращих господарствах України, 
Данії, Великобританії, Німеччині, 
Швеції, Італії, Болгарії, Португалії. 

Факультет має свій гуртожиток 
№4 на 175 місць для студентів, магі-
стрів та аспірантів. Для забезпечен-
ня самостійної роботи студентів поза 
аудиторного часу в гуртожитку пе-
редбачено читальний зал на 30 
місць. Також є кімната відпочинку і 
невеликий спортивний зал. 
 
В.І. Вороненко - кандидат с.-г. 
наук, доцент, Заслужений пра-
цівник сільського господарства 
України, декан біолого-
технологічного факультету 
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БУДІВЕЛЬНО-ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІЙ ФАКУЛЬТЕТ (БГМФ) 

В 1964 році в Херсонському сіль-
ськогосподарському інституті був 
утворений гідромеліоративний факу-
льтет для підготовки інженерів-
гідротехніків зі спеціальності «Гідро-
меліорація». 

Організатором і засновником фа-
культету був доктор технічних наук, 
професор, Заслужений працівник 
Вищої школи України Шапошников 
Донат Григорович. Гідромеліоратив-
ний факультет здійснює підготовку ін-
женерів-гідротехників, здатних на су-
часному рівні виконувати проектуван-
ня, будівництво і експлуатацію гідро-
меліоративних об'єктів. 

В процесі становлення гідромеліо-
ративного факультету на науково-
педагогічну роботу запрошувались 
вчені з різних регіонів Радянського 
Союзу та висококваліфіковані спеціа-
лісти з великим досвідом роботи на 
виробництві. Поряд з цим науково-
педагогічні кадри факультету форму-
вались з числа його випускників, які 
проявили здібність до творчої науко-
вої роботи. 

В 1962 році при кафедрі с.-г. мелі-
орацій заснована проблем на науко-
во-дослідна лабораторія рисівництва, 
яку заснував доктор технічних наук, 
професор Шапошников Д.Г. З 1993 р. 
лабораторія перетворена в проблем-
ну лабораторію еколого-меліора-
тивного моніторингу, яка фактично 
об'єднує і координує основні напрями 
наукової роботи факультету. Очолює 
лабораторію і еколого-меліоративну 
наукову школу професор Морозов 
В.В.Наукові напрями роботи кафедр 
будівельно-гідромеліоративного фа-
культету впродовж всього періоду йо-
го існування обумовлені єдиною те-
матикою покращення меліоративного 
стану зрошуваних земель, вдоскона-
лення гідротехнічних споруд і техніки 
поливу. В останній час наукова тема-
тика доповнилася еколого-
економічним напрямом. 

В 1974 року відкрито будівельний 
факультет, де розпочата підготовка ін-
женерів-будівельників по спеціальності 
«Сільськогосподарське будівництво», а 
з 1989 року - інженерів-будівельників за 
спеціальністю «Промислове та цивіль-
не будівництво». 

Для вирішення питань, спрямованих 
на регулювання земельних відносин і 
раціональну організацію території адмі-
ністративно-територіальних утворень та 
суб’єктів господарювання на будівель-
но-гідромеліоративному факультеті 
Херсонського ДАУ в 2011 році розпоча-
то підготовку фахівців за новим напря-
мом «Геодезія, картографія та землеус-
трій». 

Матеріально-технічна база факуль-
тету представляє собою комплекс з 37 
навчальних і наукових лабораторій. Це 

дозволяє готувати кваліфікованих спе-
ціалістів для водного господарства, а 
також для будівельних організацій різ-
них галузей народного господарства 
України. 

 
Факультет є провідним в системі аг-

ропромислового комплексу України в 
галузях "Будівництво та архітектура" та 
"Геодезія та землеустрій". Членами на-
уково-методичних комісії України явля-
ються професори Грановська Л.М., Мо-
розов В.В., доценти Чеканович М.Г. та 
Яремко В.І. Професор Грановська Л.М. 
– є членом спеціалізованої вченої ради 

з спеціальності 06.01.02 – с.-г. меліо-
рації). 

Історія кожного факультету фор-
мується славними ділами його випус-
кників. За 45 років після першого випу-
ску на будівельно-гідромеліоратив-
ному факультеті цілий ряд спеціалістів 
займали і займають ключові пости в 
галузях водного господарства, будів-
ництва, управління земельними ре-
сурсами. 

Серед них: Ващенко Ю.І. - началь-
ник Управління Каховського магістра-
льного каналу, Лауреат Державної 
премії України; Духовний В.А. – Віце-
Президент Міжнародного конгресу з 
іригації та дренажу, доктор технічних 
наук, професор; Присяжнюк В.Г. - бі-
льше 20 років очолював Управління 
водопровідно-каналізацій-ного госпо-

дарства м. Херсон; Коваленко Є.Є. 
начальник Управління водних ресур-
сів Херсонської області; Шатковський 
А.П. – заступник директора Інституту 
водних проблем і меліорації Націо-
нальної академії аграрних наук Укра-
їни (НААНУ), кандидат с.-г. наук; Ко-
рнбергер В.Г. – заступник директора 
Інституту рису НААНУ, кандидат с.-г. 
наук; Морозов О.В. – директор 
Херсонського проектно-технологіч-
ного центру охорони родючості грун-
тів і якості продукції, доктор с.-г. наук; 
Розгон В.А. – начальник Управління 
експлуатації водогосподарських сис-

тем, енергозбереження та механізації 
ДержводагентстваУкраїни, кандидат 
технічних наук; Дудков П.Ф. – заступ-
ник начальника Рескомводгоспу АР 
Крим; Ляшевський В.І. – директор 
Кримського центру Інституту водних 
проблем і меліорації (ІВПіМ) НААНУ, 
кандидат технічних наук; Лимар В.А. – 
директор Південної дослідної станції 
ІВПіМ НААНУ, кандидат с.-г. наук та 
багато інших. 

Усіх цих фахівців об'єднує творче, 
відповідальне відношення до роботи. 
Вони об'єднують ті традиції, які закла-
дені засновником гідромеліоративного 
факультету професором Донатом 
Григоровичем Шапошниковим, 110 рі-
чницю від дня народження якого ми 
відзначаємо в 2013 р.. 

 
Є.Г. Волочнюк - к.с.-г.н., доцент, 
декан БГМФ 
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА – УСПІХ ВАШОГО МАЙБУТНЬОГО! 

Економічний факультет 
заснований у 1984 р. На сьогодні 
- це визнаний в Україні сучасний 
факультет зі своїми регіональ-
ними особливостями, науковими 
школами і, головне, зі 
сформованим кадровим 
складом і тисячами ква-
ліфікованих випускників.  

На економічному фа-
культеті здійснюється 
підготовка фахівців на 
освітньо-
кваліфікаційному рівні: 
«бакалавр» (денна та 
заочна форми навчання) 
за напрямами: «Облік і 
аудит»; «Менедж-
мент»; «Економіка 
підприємства». Також 
на освітньо-
кваліфікаційних рівнях: 
«спеціаліст», «магістр» 
за спеціальностями: «Об-
лік і аудит»; «Менедж-
мент організацій та 
адміністрування»; 
«Економіка підприємс-
тва».  

Крім того, студентам 
надається можливість об-
рати додаткову спеціалі-
зацію «Правове забезпе-
чення АПК», випускники 
якої користуються високим 
попитом на ринку праці. 

Випускники економічного фа-
культету, які виявили особливі 
здібності до наукової роботи, 
продовжують навчання в аспіра-
нтурі за спеціальностями: 
08.00.04 – «Економіка та управ-
ління підприємствами за видами 

економічної діяльності» та 
08.00.06 – «Економіка природоко-
ристування та охорона навколиш-
нього середовища». 

За роки існування факультету 
було здійснено 24 випуски спеціа-
лістів, які сьогодні успішно пра-
цюють на підприємствах різних 
форм власності: очолюють фінан-
сові та економічні служби у ра-
йонних та обласних управліннях, 
податкових інспекціях та банках, 
малих підприємствах та фірмах 
тощо. Серед них два д.е.н. про-
фесори Танклевська Н.С. і Ушка-
ренко Ю.В. та 53 кандидати наук.  

Випускники спеціальності «Об-
лік і аудит» мають навички й умін-
ня з економічного аналізу, бухгал-
терського і фінансового обліку, 
оподаткування, аудиту, контролю і 
ревізії не тільки в сфері промис-
лового виробництва, а й комер-
ційних послуг і малого підприєм-

ництва. Фахівець з обліку й аудиту 
може працювати на підприємст-
вах різних форм власності й обі-
ймати такі посади: фінансовий 
директор; головний бухгалтер; ау-
дитор і керівник аудиторської фі-
рми; економіст з праці, плануван-

ня, фінансової роботи; ревізор; 
фахівець податкової та контро-
льно-ревізійної служби, фінансо-
вих, банківських та бюджетних 
установ тощо. 

Фахівець спеціальності «Ме-
неджмент організацій та адмініс-
трування» може обіймати такі 
посади: керівники та майстри ви-
робничих підрозділів у сільсько-
му та лісовому господарстві; на-
чальники (інші керівники) та май-
стри на транспорті, у складсько-
му господарстві та зв’язку; керів-
ники підрозділів з кадрів і трудо-
вих відносин; інспектори з безпе-
ку руху, охорони праці та якості; 
помічники керівників підпри-
ємств, установ та організацій; 
менеджери з питань комерційної 
діяльності та управ-ління; фахів-
ці в галузі маркетингу, ефектив-
ності підприємництва та раціо-
налізації ви-робництва; спеціалі-

сти державної служ-
би. 

Підготовлений фа-
хівець спеціальності 
«Економіка підприєм-
ства» має навички до 
роботи в галузі еко-
номіки на виробничих 
підприємствах аграр-
ної і промислової 
сфери, підприємствах 
торгівлі та громадсь-
кого харчування, 
вклю-чаючи структур-
ні виробничо-торго-
вельні підрозділи різ-
них розмірів і форм 

власності та організа-
ційно-право-вих форм 
господарювання, їх 
об'єднаннях; комерцій-
них структурах під-
приємств інших галу-
зей, у системі матері-
ально-технічного за-
безпечення та заготів-
лі, збуту продукції, а 
також в проектних і на-
уково-дослідних інсти-
тутах, на державній 
службі, в галузевих і 

місцевих органах управління, 
маркетингових фірмах, на товар-
них і фондових біржах, брокерсь-
ких конторах; в інформаційно-
обчислювальних та центрах за-
йнятості; інвестиційних і страхо-
вих компаніях, органах привати-
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зації, консалтингових і аудитор-
ських фірмах. 

Після здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» 
за спеціальностями «Облік і ау-
дит», «Менеджмент організацій 
та адміністрування» та «Еконо-
міка підприємства» випускники 
підвищують кваліфікацію, мо-
жуть отримувати вищу освіту за 
іншим фахом, а особи, які ви-
явили високий рівень теоретич-
ної підготовки і аналітичних здіб-
ностей, вступають на навчання 
до аспірантури для здобуття на-
укового ступеня кандидата наук. 
Фахівець, який отримав дану 
кваліфікацію, є спеціалістом ши-

рокого фаху й може 
здійснювати викла-
дацьку та наукову 
діяльність.  

 
 
 
О.Г. Савченко - де-
кан економічного 
факультету, заві-
дувач кафедри ви-
щої математики 
та економічної 
кібернетики, до-
цент 
 

 
 
БУДІВЕЛЬНО-ГІДРОМЕЛІОРАТИВНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДАУ 

в 2014 році виповнюється 50 років 
 

Напрям підготовки фахівців – 
«Гідротехніка» (Водні ресурси), 
кваліфікація – інженер-гідротехнік. 

Сьогодні галузь управління во-
дними і земельними ресурсами в 
Україні є однією з тих, де найбільш 
високий рівень працевлаштування 
випускників факультету. 

Чим займаються наші випуск-
ники на виробництві: 
 проектуванням, будівництвом і 

реконструкцією водогосподарсь-
ких систем, в т.ч. систем водопо-
стачання і каналізації, систем 
водоочистки; 

 експлуатацією державних водо-
господарських систем і каналів; 

 державним управлінням у галузі 
водного господарства і водних 
відносин; 

 регулюванням і перерозподілом 
водних ресурсів, здійсненням гід-
рохімічного і радіологічного моні-
торингу водних об'єктів комплекс-
ного призначення; 

 веденням державного обліку ви-
користання вод (водоподача і во-
довідведення); 

 здійсненням заходів щодо еколо-
гічного оздоровлення водних об'-
єктів (заліснення, залуження, ви-
несення меж прибережних захис-
них смуг, упорядкування русел рі-
чок); 

 здійснення заходів, пов'язаних із 
запобіганням шкідливої дії вод і лі-
квідації її наслідків, включаючи 
протипаводковий захист земель; 

 проектуванням, будівництвом і 
експлуатацією сучасних зрошува-
льних систем: дощування, крап-
линне зрошення, ландшафтний 
дизайн; 

 менеджментом і маркетингом су-
часної дощувальної техніки, сис-
тем краплинного зрошення, роз-
робкою і впровадженням ефек-
тивних агротехнологій в зрошува-
ному землеробстві; 

 роботою у відповідних підрозді-
лах силових структур СБУ і МВС 
України, в органах Міністерства 
надзвичайних ситуацій, Мінпри-
роди України, в науково-
дослідних організаціях; 

 науково-педагогічною діяльністю 
в аграрних і водогосподарських 
технікумах, коледжах, академіях і 
університетах України. 
Факультет здійснює міжнародні 

науково-технічні зв’язки з провід-
ними університетами та науково-
дослідними інститутами Росіїської 
Федерації, Білорусі, Узбекістану, 
Азербайджану, Казахстану, Сербії, 
Німеччини, Швеції, Франції, Італії, 
Болгарії, Польщі, Великобританії. 

В цілому інженер з управління 
водними і земельними ресурсами – 
професія майбутнього, а для оде-
ржання її, абітурієнтам слід успіш-
но здати конкурсні предмети неза-
лежного тестування – українську 
мову і літературу, математику і фі-
зику (або хімію). 

 
В.В. Морозов - перший проре-

ктор університету, Почесний 
працівник Держводгоспу Украї-
ни, професор  
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РИБОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

На сьогодні людство досягло такого 
рівня використання природних багатств, 
який неминуче призведе до катастрофі-
чних наслідків. Тому зараз найакту-
альнішим питанням є стратегічна зміна 
пріоритетів у бік збалансованого раціо-
нального використання природних ре-
сурсів. Невиснажливе комплексне при-
родокористування здатне задовольнити 
будь-які потреби людини, але для цього 
необхідні глибокі ґрунтовні знання, яких 
ти зможеш набути під час навчання на 
рибогосподарсько-екологіч-ному факу-
льтеті. 

Нині на факультеті здійснюється під-
готовка за напрямами «Екологія, охоро-
на навколишнього середовища та зба-
лансоване природокористування», «Во-
дні біоресурси» і «Лісове та садово-
паркове господарство». Усі вони забез-
печують підготовку фахівців у різних га-
лузях господарства, але їх об’єднує 
один спільний принцип – раціональне 
використання ресурсів природи (водних, 
лісових тощо). 

Під час навчання на рибогосподар-
сько-екологічному факультеті ти отри-
маєш можливість закріпити набуті знан-
ня у профільних підрозділах підпри-
ємств рибницької галузі та лісового і 
садово-паркового господарства, еко-
логічних структурах різного рівню і 
орієнтації, в яких здійснюється прак-
тика та стажування, підготовка до ви-
конання реальних дипломних робіт і 
проектів. 

Роки навчання на нашому факу-
льтеті стануть яскравим етапом Ва-
шого життя. При бажанні можна вда-
ло поєднати відмінне навчання та 
приємне позанавчальне життя. До 
ваших послуг на факультеті працю-
ють наукові гуртки та спортивні секції, 
студенти беруть активну участь у худо-
жній самодіяльності, можуть безкошто-
вно відпочити на університетській базі 
відпочинку на березі Чорного моря. 
Найкращі студенти мають змогу пройти 

стажування у провідних навчальних за-
кладах та виробництвах закордонних кра-
їн. 
 
П.М. Бойко - декан рибогосподарсько-
екологічного факультету, кандидат 
біологічних наук, доцент  

 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА 
ЖИТТЯ У МАЙБУТНЬОМУ 

ХХІ століття об’явлено міжнародною 
спільнотою ерою екологізації життя люд-
ського суспільства. Адже нещадне вико-
ристання природних ресурсів на сьогодні 
призвело до глобальних планетарних не-
гативних явищ, які можуть призвести до 
всесвітньої екологічної катастрофи. Виче-
рпання багатьох не відновлювальних ко-
рисних копалин досягло критичних відмі-
ток, спалення нафтопродуктів призвело 
до глобального потепління клімату пла-
нети, яке в свою чергу може перетвори-
тись у новий льодовиковий період. Ці та 
багато інших екологічних проблем потре-
бують негайних стратегічних рішень, тому 
людству необхідні фахівці у галузі екології 
та охорони довкілля.  

Саме таких спеціалістів готує екологі-

чне відділення рибогосподарсько-
екологічного факультету. Підготовка здій-
снюється за всіма рівнями вищої ступе-
невої освіти – бакалавр, спеціаліст та ма-
гістр. Фахівців-екологів навчають провідні 
вчені університету – професори та доцен-

ти, а також запрошені професіонали з 
різноманітних спеціалізованих природо-
охоронних установ та організацій. Вели-
ка увага приділяється практичній підго-
тов ці студентів. Факультетом укладені 
договори з провідними підприємствами 
та відомствами екологічного та приро-
доохоронного спрямування, де студенти 
проходять практики, стажування та в 
майбутньому можуть успішно праце-
влаштуватись, зокрема це біосферний 
заповідник «Асканія-Нова», Чорномор-
ський біосферний заповідник, Націона-
льний природний парк «Джарилгаць-
кий», Держуправління охорони навко-
лишнього природного середовища та 
багато інших.  

Абітурієнт, що обере для навчання 
нашу спеціальність, набуде знань та на-
вичок професіонала у галузі екології, 
охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування. 

 

Ю.В. Пилипенко - завідувач кафедри 
екології, доктор с.-г. наук, професор 

 
ФАХІВЦІ ГАЛУЗІ РИБНИЦТВА 

НЕОБХІДНІ ХЕРСОНЩИНІ 
Херсонська область багата на водні 

ресурси і тому, історично, однією з про-
відних галузей господарства є рибницт-
во. На рибогосподарсько-екологічному 
факультеті ведеться успішна багаторіч-
на підготовка професіоналів за спеціа-
льністю «Водні біоресурси» на рівні ба-
калавра, спеціаліста та магістра. 

Професорсько-викладацький склад 
факультету допоможе опанувати знан-
ня найсучасніших методів і технологій 
промислу, розведення риби і водних 
безхребетних, зберігання і переробки 
риби, охорони і відтворення природних 
ресурсів, оволодіти основами організації 
виробництва та маркетингу в галузі риб-
ного господарства. Закріпити теоретичні 
знання на практиці ти зможеш у ряді 
провідних рибницьких підприємств пів-
денного регіону України. 

Набувши певних уподобань та від-
повідної фахової орієнтації, за власним 
побажанням ти можеш поглибити свої 
знання в одній з таких спеціалізацій: 
штучне розведення гідробіонтів, охорона 
і раціональне експлуатація гідробіоресу-
рсів, зберігання і переробка гідробіонтів 
тощо. 
 
І.М. Шерман - завідувач кафедри гідро-
біоресурсів, доктор с.-г. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України  
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Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців  

у Херсонському державному аграрному університеті 
Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра 
Конкурсні предмети 
(вступні екзамени) Статус предмета 

Гідротехніка (водні ресурси) 
Будівництво  

1. Українська мова і  література. 
2. Математика. 
3. Фізика  або  хімія. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 
Геодезія, картографія та землеус-
трій 

1. Українська мова та література. 
2. Математика. 
3. Історія України або географія 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 
Облік і аудит 
Економіка підприємства 

1. Українська  мова і література. 
2. Математика. 
3. Історія України або   географія. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 

Менеджмент 
1. Українська мова і література. 
2. Математика. 
3. Географія або іноземна мова. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 

Агрономія  
1. Українська мова і література. 
2. Біологія. 
3. Хімія або математика. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 
Технологія виробництва і пе-
реробки продукції тваринництва 

1. Українська мова і література. 
2. Біологія. 
3. Математика або фізика. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 

Водні біоресурси та аквакультура 
1. Українська  мова і література. 
2. Біологія. 
3. Математика або географія. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 
Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване при-
родокористування 

1. Українська мова і література. 
2. Математика. 
3. Хімія або географія. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 
Лісове та садово-паркове госпо-
дарство 

1. Українська мова і література. 
2. Математика. 
3. Біологія або іноземна мова. 

обов’язковий 
профільний 

непрофільний 
Враховуючи важливість довузівської підготовки для підвищення загальноосвітнього рівня абітурієнтів, а 

також для професійної орієнтації молоді та свідомого вибору майбутньої спеціальності, в «Умовах прийому 
до вищих навчальних закладів України в 2013 році» особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси в 
ХДАУ, до результатів ЗНО і середньої оцінки атестату додатково надається до 20 балів. 

 
АДРЕСА: 73006, м.Херсон, вул. Р.Люксембург, 23  ХДАУ, Приймальна комісія, Центр довузівської підготовки, 

тел.: 41-44-30, E-mail: office@ksau.kherson.ua, web: www.ksau.kherson.ua 
 

День відкритих дверей в Херсонському ДАУ відбудеться 16.02 2013 р. о 1030 годині в Актовій залі університету. 
Запрошуються учні 10-11-х класів та їх батьки 

Ректорат  
 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В ХДАУ 
В університеті велика 

увага приділяється пошуку 
та відбору обдарованих 
абітурієнтів, особливо сіль-
ської молоді. Дуже важливе 
підвищення загально-
освітньої підготовки абіту-
рієнтів, Чим краща така під-
готовка, тим на більш висо-
кому рівні може проводити-
ся навчання в університеті, 
вище кваліфікація випуск-
ників та їх конкурентоспро-
можність на ринку праці. В 
Херсонському ДАУ діють 
підготовчі очно-заочні кур-
си, а для учнів віддалених 
районів організуються районні підго-
товчі курси. Суттєво, що проблема 

кваліфікації майбутніх спеціалістів 
АПК – випускників Херсонського ДАУ 
стала турботою керівників районів.  

Так, в проведенні Дня 
Херсонського державного 
аграрного університету у 
Великоолександрівському 

районі активну участь при-
йняли голова державної 
адміністрації В.Я.Литвин, 
голова районної ради 
Л.В.Засядько, голова дер-
жавної адміністрації Висо-
копільського району В.О.  
Кучерук. Такі зустрічі важ-
ливі для реалізації про-
грами «Рідне село». 

 
О.М. Кияновський – ка-
ндидат хімічних наук, 

доцент, керівник центру дову-
зівської підготовки ХДАУ 
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