
 
Дорогі жінки! 

Дорогі наші колеги! 
Цього весняного дня щиро вітаємо Вас зі світлим святом 

весни – Міжнародним жіночим днем 8 Березня і бажаємо щастя, 
натхнення, любові. Саме на початку березня, коли природа про-
буджується від суворої зими, пробуджується і життя.  

Вам у ньому належить особливе місце. 
Багато зусиль Ви вкладаєте у розвиток нашого універси-

тету, в нашу спільну справу. Низький Вам уклін за Вашу відда-
ність, відкритість, відповідальність, сумлінність! 

В Херсонському державному аграрному університеті пред-
ставниці прекрасної статі на особливому рахунку. Ми схиляє-
мося перед вашою мудрістю і терпінням, дякуємо за підтримку і 
відданість, які допомагають нам, чоловікам, пережити будь-які 
труднощі і негаразди. 

Ми впевнені, що й надалі ми разом успішно долатимемо все 
нові й нові сходинки розвитку нашого університету! 

Ви є для нас носієм вічних цінностей, без яких саме життя 
втрачає всякий сенс. Ми твердо переконані в тому, що за успі-
хом кожного успішного чоловіка стоїть справжня жінка. 

Бажаємо Вам, дорогі жінки, щастя в житті, родинного за-
тишку, натхнення та задоволення від Вашої праці. 

 
Ректорат університету 

ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК, 
ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ УКРАЇНИ 

Колектив та сту-
денти Херсонського 
державного аграр-
ного університету 
щиро вітають із 75-
річним ювілеєм док-
тора сільськогоспо-
дарських наук, кан-
дидата біологічних 
наук, професора, 
Заслуженого діяча 
науки і техніки Украї-
ни, академіка Укра-
їнської технологічної 
академії, завідувача 
кафедри гідробіо-
ресурсів Херсон-

ського ДАУ – Шермана Ісаака Михайловича, якого 
з нашим університетом пов'язують 38 років життя і 
плідної творчої діяльності ( нар. 7.03.1938р.) 

 
(продовження на стор. 2-3) 

ІСТОРІЯ І АВТОРИТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ 
ФОРМУЄТЬСЯ ТВОРЧОЮ, САМОВІДДАНОЮ 

ПРАЦЕЮ ВСІХ ПОКОЛІНЬ НАШИХ 
ВЧЕНИХ І ПЕДАГОГІВ 

У березні 2013 року ми відзначаємо ювілеї наших ви-
датних вчених, педагогів і громадських діячів професора 
Шермана І.М. і професора Лимаря А.О. Їх діяльності при-
свячені статті в даному випуску газети "Аграрник". 

До когорти видатних славетних вчених, які зробили 
важливий внесок в аграрну науку і в історію нашого уні-
верситету, в роботу спеціалізованих вчених рад, відно-
сяться наші сучасники-ветерани: В.О. Ушкаренко – ака-
демік НААНУ; д.с.-г.н., професор, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки; В.Н. Салатенко – 
д.с.-г.н., професор, академік Академії наук вищої школи 
України; Є.К.Міхеєв – д.с.-г.н., професор; Б.О. Вовченко – 
д.с.-г.н., професор; І.Д.Філіп'єв – д.с.-г.н., професор, ака-
демік УАН; Ф.Ф.Адамень – академік НААНУ, д.с.-г.н., про-
фесор; І.І. Андрусенко – д.с.-г.н., професор і, безумовно, 
наші корифеї, заслужені діячі науки і техніки України, які 
нажаль нещодавно пішли з життя – це В.П. Коваленко – 
член-кореспондент НААНУ, д.с.-г.н., професор і А.П. Ор-
люк – д.биол.н., професор, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки. 

(продовження на стор. 2) 

ДОБРА СЛАВА –КРАЩЕ БАГАТСТВА!  
ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 
ПРОФЕСОРА ХДАУ ЛИМАРЯ А.О. 
Анатолій Оста-

пович ЛИМАР наро-
дився 30 березня 
1933 року в м. 
Херсоні. Ще з 
дитинства Анатолій 
допомагав батькам 
виконувати роботу 
по дому – працював 
на городі, порався 
біля худоби, водив 
коня в грасці та 
інше. 

Завжди Анатолій 
Остапович з вдячністю згадує науку бабусі Олени і 
діда Марка, які жили у с. Богородицьке Снігурівсько-
го р-ну, Миколаївської області, куди кожного літа 
приїздив онук. Це вони навчили його любити землю. 
І цю любов до землі, до рідного краю, до своєї про-
фесії Анатолій Остапович несе все життя. 

(продовження на стор. 4) 
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ІСТОРІЯ І АВТОРИТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ 
ФОРМУЄТЬСЯ ТВОРЧОЮ, САМОВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ 
ВСІХ ПОКОЛІНЬ НАШИХ ВЧЕНИХ І ПЕДАГОГІВ 

Коли ми уважно аналізуємо 
життєвий і творчий шлях цих ви-
значних людей, то бачимо бага-
то спільного в їх біографіях. Ди-
тинство їх припало на Велику Ві-
тчизняну війну, батьки багатьох з 
них не повернулися з фронтів, 
вони пережили голод і розруху, 
післявоєнне відновлення країни. 
В 50-х роках минулого століття 
поступили і закінчили сільсько-
господарські інститути, набули 
безцінного виробничого, науко-
вого і життєвого досвіду, захис-
тили кандидатські і докторські 
дисертації, підготували учнів-
кандидатів і докторів наук, стали 
авторами підручників, навчаль-
них посібників, монографій, сор-
тів, порід, розробили нові авто-
рські навчальні курси, стали ке-
рівниками визнаних наукових 
шкіл, академіками і член-
кореспондентами Академій наук 
України, продовжують плідну на-
укову, педагогічну і громадську 
діяльність. 

Наступне покоління визнаних 
вчених і педагогів університету 
мають середній вік 50-60 і трохи 
більше років. Серед них багато 
докторів наук, професорів. Ці 
фахівці сьогодні очолюють уні-
верситет, кафедри і основні під-
розділи ХДАУ, два факультети, 
розвивають наукові школи своїх 
великих попередників, самі є ке-
рівниками аспірантури і докто-

рантури, авторами наукових мо-
нографій і навчальних посібників, 
членами спеціалізованих вчених 
рад і НМК спеціальностей "Наук-
методцентру", керівниками навча-
льно-наукових інститутів, іннова-
ційних тем і проектів, відіграють 
ключову роль в ліцензуванні і ак-
редитації спеціальностей універ-
ситету, в розвитку сучасного ета-
пу історії, несуть відповідальність 
за розробку і реалізацію оптима-
льних шляхів подальшого розвит-
ку університету та його спеціаль-
ностей. 

Активно включається в розви-
ток університету покоління науко-
во-педагогічних працівників віком 
35-50 років. Серед них декани 
трьох факультетів, завідувачі ря-
ду кафедр і підрозділів, багато ка-
ндидатів наук, доцентів, а докто-
рів наук і тих, хто завершує док-
торські дисертації ще не так і ба-
гато – їх можна перерахувати на 
пальцях. Час минає швидко і 
представникам цього покоління 
слід, безумовно, активніше вчити-
ся і працювати в наукових школах 
своїх керівників, проводити пода-
льші наукові дослідження, форму-
вати власні наукові напрямки, 
професійну впевненість, активні-
ше підключатися до керівництва 
аспірантурою, а головне, форму-
ватися як визнані особистості в 
науковій, педагогічній і громадсь-
кій діяльності. 

Основне завдання для самого 
молодого покоління науково-
педагогічних працівників і аспі-
рантів (яке молодше 35 років), 
активно займатися оволодінням 
педагогічної майстерності, ви-
кладання дисциплін, науковими 
дослідженнями по програмам 
своїх дисертацій, ставати канди-
датами наук, вчитися у своїх на-
укових керівників, приймати 
участь в міжнародних науково-
технічних проектах, вигравати 
гранти для молодих вчених, ви-
вчати англійську професійну мо-
ву, жити повноцінним життям 
своїх кафедр і факультетів, бути 
патріотами університету і Украї-
ни. 

А в єдності, взаєморозумінні і 
цілеспрямованості дій всіх поко-
лінь, поважливому відношенні до 
наших ветеранів-фундаторів і 
продовжувачів наукових шкіл і 
спеціальностей – залог перспек-
тивного розвитку і майбутнього 
нашого університету. В історії 
університету залишаються Вчені, 
Педагоги, книги, учні і добрі 
справи… 

 
В.В. Базалій – ректор універси-
тету, професор 
В.В. Морозов – перший прорек-
тор, професор 

 

 
ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК, ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ УКРАЇНИ 
З 1962 року І.М.Шерман 

пов’язав своє життя з рибогоспо-
дарською наукою і практикою, роз-
почавши роботу в Інституті рибного 
господарства НААН України 

У 1972 році Ісаак Михайлович 
успішно захищає дисертацію на 
здобуття наукового ступеня канди-
дата біологічних наук за темою 
«Вирощування посадкового мате-
ріалу білого амура у ставах півдня 
України». Його наукові розробки 
були покладені в якості складових 
до технологій ставового рибництва. 
У 1975 році І.М.Шерман запроше-
ний на викладацьку роботу до 
Херсонського сільськогосподарсь-

кого інституту на кафедру ставового ри-
бництва на посаду старшого викладача. 
У 1978 році вчений отримує наукове 
звання доцента, а з 1982 р. очолює ви-
пускову кафедру рибництва. 

Після переїзду до м. Херсона Ісаак 
Михайлович продовжує плідну наукову 
діяльність, яка пов'язана з удосконален-
ням штучного відтворення коропових 
риб, відпрацюванням біотехнік культи-
вування нових об'єктів рибництва, роз-
робкою теоретичних і технологічних ос-
нов пасовищної аквакультури. Резуль-
татом органічного поєднання педагогіч-
ної діяльності з науковою роботою є ус-
пішний захист у 1990 році в Московській 
сільськогосподарській академії дисер-

тації на здобуття наукового ступеня 
доктора сільськогосподарських наук 
за темою «Шляхи підвищення ефек-
тивності виробництва риби в малих 
водосховищах півдня України». Ця 
дослідницька робота, зорієнтована 
на екологізацію виробництва риби, 
дала змогу розробити принципово 
нову рибогосподарську класифікацію 
малих водосховищ різного цільового 
призначення, підготувати у співавто-
рстві з колективом однодумців оригі-
нальну «Ресурсозберігаючау техно-
логію вирощування риби у малих 
водосховищах» (1996р.), що затвер-
джена як Національний стандарт і 
отримала премію ЮНЕСКО. 
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Професор Шерман І.М. з плідни-
ком товстолоба, 2008 р. 

Робота Шермана М.І. на во-
доймі-охолоджувачі Чорно-

бильської АЕС, 1986 р. 

 

Після катастрофи на Чорнобиль-
ській АЕС Ісаак Михайлович не за-
лишається осторонь - на прохання 
Інституту еволюції, екології і морфо-
логії тварин АН СРСР він приймає 
активну участь у роботі Постійної 
Радіологічної експедиції Академії 
наук СРСР, зусилля якої спрямовані 
на визначення наслідків дії радіації 
на гідробіонтів в період ембріогенезу 
і раннього постембріогенезу при 
штучному відтворенні. Науково-
дослідна робота виконувалась без-
посередньо на водоймі-
охолоджувачі аварійної Чорнобиль-
ської АЕС. 

У листі-подяці начальник експлу-
атації І.Н. Рябов підкреслив участь 
доцента Шермана І.М., який надав 
значну допомогу у розв’язанні спеці-
альних питань, щодо протікання 
раннього онтогенезу риб в умовах 
підвищеної радіоактивності середо-
вища. 

У 1991 році І.М.Шерман отримує 
наукове звання професора. Його 
наукові інтереси зосереджені в на-
прямі оптимізації пасовищної аква-
культури і створенні високопродук-
тивних штучних іхтіоценозів. За ініці-
ативою і участю професора Шерма-
на І.М. на базі спеціалізації «рибниц-
тво» на зооінженерному факультеті 

Херсонського ДАУ відкрита спеціаль-
ність «Водні біоресурси та аквакуль-
тура». Випускники університету отри-
мують кваліфікацію іхтіолога-
рибовода, що відкриває їм необмеже-
ні можливості. Факультет під керівни-
цтвом професора І.М.Шермана був 
заснований у 2000 р. і  отримав назву 
«Рибогосподарсько-екологічний», що 
віддзеркалює напрями підготовки фа-
хівців. 

За ініціативи Ісаака Михайловича 
розпочинається підготовка фахівців 
вищої кваліфікації через мережу про-
фільних  аспірантур за спеціальнос-
тями: 03.00.10 "Іхтіологія, 03.00.16 
"Екологія" та 06.02.03 "Рибництво". 
Під керівництвом професора Шерма-
на І.М. підготовлено 12 кандидатів та 
2 доктори наук. 

Професійна діяльність Ісаака Ми-
хайловича охоплює не тільки освітян-
ський простір України, а й простира-
ється за її межі. Професор 
І.М.Шерман представляє Українську 
рибогосподарську науку у Міжнарод-
ній Раді з науково-технічного співробі-
тництва в галузі досліджень водних 
біоресурсів і аквакультури, членами 
якої є Росія, Білорусь, Україна, Поль-
ща, Молдова, Грузія, Угорщина, Ру-
мунія, Хорватія, Чорногорія, Словакія, 
Чехія, Болгарія; він експерт ФАО ООН 
у Інформаційному Центрі аквакульту-
ри Центрально-Східної Європи 
(NАСЕЕ), членами якого є 34 органі-
зації рибогосподарського профілю та 
вищі навчальні заклади з 13 країн сві-
ту. І.М.Шерман є автором і співавто-
ром понад 400 опублікованих праць, 
серед яких підручники, навчальні по-
сібники, монографії, довідкові та сло-
вникові видання. Ісаак Михайлович 
завжди займає активну громадську 
позицію щодо популяризації знань, 
природоохоронної роботи, багато ува-
ги приділяє виховній роботі зі студен-
тами. Він поєднує в собі кращі риси 
педагога, вченого – керівника визна-
ної вітчизняної наукової школи, що 
дозволяє йому користуватися справ-
жнім авторитетом і шаною серед сту-
дентів, колег, фахівців рибогосподар-
ської галузі України 

Багаторічна плідна наукова і педа-
гогічна діяльність професора 
І.М.Шермана відмічена численними 
урядовими  і галузевими  нагородами. 

Важливо відмітити  що  син 
І.М.Шермана – Михайло Ісакович – 
відомий вчений в галузі інформацій-
них технологій, доктор педагогічних 
наук, професор  кафедри ГІС –
технологій Херсонського ДАУ. 

З нагоди ювілею, 75-річчя з дня 
народження, професора Шермана 
Ісаака Михайловича вітають його уч-
ні, друзі, колеги, професорсько-
викладацький склад Херсонського 
державного аграрного університету, 
Інституту рибного господарства 
НААНУ, Національного університету 
біоресурсів та природокористування 
НААНУ.  

Бажаємо Ісааку Михайловичу 
доброго здоров'я, творчого натхнен-
ня, плідної праці та ще багато років 
сіяти добре і розумне в душах нашо-
го молодого покоління, готувати ви-
сококваліфіковані кадри для АПК і 
рибогосподарської галузі України. 

Від імені колективу університету, 
з повагою 
 
В.В. Базалій – ректор універси-
тету, професор 
В.В. Морозов – перший прорек-
тор, професор 
П.М. Бойко – декан рибогоспо-
дарсько-екологічного факуль-
тету, доцент 
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З донькою Наталією та онукою 
Ольгою, 2010 р 

Професор Лимар А.О. серед співробітників 
кафедри рослинництва, генетики, селекції та 

насінництва Херсонського ДАУ, 2009 р. 

ДОБРА СЛАВА –КРАЩЕ БАГАТСТВА!  
ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА ХДАУ ЛИМАРЯ А.О. 

У 1952 р. Анатолій Лимар вступив на 
навчання до Херсонського сільськогос-
подарського інституту ім. О.Д. Цюрупи. 
Після закінчення інституту у 1957 р. Ли-
мар А.О. почав працювати у радгоспі 
«Городній велетень» Білозерського ра-
йону Херсонської області. На той час це 
було одне з найбільших господарств в 
Україні за площею зрошуваних земель. 
Зрошуваний клин перевищував 3 тис. га, 
досягаючи 18% зрошуваного поля 
Херсонської області. 

Працюючи у радгоспі (1957-
1964 рр.), А.О. Лимар пройшов 
шлях від керуючого відділка, 
агронома-овочівника, головного 
агронома до директора радгоспу і 
зумів за короткий термін створити 
необхідні умови для проведення 
потрібних виробництву досліджень 
як на практиці, так і в науковій сфері. 

У 1964-1978 рр. Лимар А.О. 
обіймав посади заступника началь-
ника Херсонського обласного 
управління меліорації і водного гос-
подарства, начальника обласного 
управління сільського господарства. 

З 1978 по 1988 р. Лимар А.О. працю-
вав директором Миколаївської обласної 
державної сільськогосподарської дослід-
ної станції, в 1988— 1991 рр. -- 
начальником відділу науково-
технічного прогресу в галузях АПК 
Херсонського облагропрому. У 1991 
р. очолив колектив Херсонської 
селекційно-дослідної станції баштан-
ництва, яку в 2001 р. реорганізовано в 
Інститут південного овочівництва і 
баштанництва УААН. Працював 
директором цього інституту нині 
«Південна державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція інституту водних проблем і 
меліорації НААНУ», а з 2005 р. - 
завідувачем відділу промислових техно-
логій вирощування овочевих і баштанних 
культур цієї установи. 

У науковій роботі Анатолій Остапо-
вич завжди генератор ідей. Багато з них 
втілено у практику і вони випередили свій 
час. Наприклад, зараз у наукових колах 
обговорюється доцільність впроваджен-
ня нових зарубіжних NО-ТІLL технологій. 
А, по суті, технологія нульового обробітку 
ґрунту була розроблена учнями профе-
сора С.Д. Лисогорова Анатолієм Остапо-
вичем Лимарем і Віктором Олександро-
вичем Ушкаренком ще у 60-х роках ми-
нулого століття і знайшла своє місце при 
вирощуванні проміжних посівів кормових 

культур на зрошуваних землях, завдяки чому 
стало можливим помітно підвищити коефіці-
єнт використання ріллі. 

Анатолій Остапович продовжує плідну 
наукову та педагогічну діяльність: читає лекції 
в Херсонському державному аграрному уні-
верситеті, обіймає посаду професора і ви-
кладає курс баштанництва та овочівництва 
на кафедрі рослинництва, генетики, селекції 
та насінництва. 

 А.О. Лимар є автором та співавтором 22 
сортів і гібридів овочевих, баштанних культур, 
має 24 патентних свідоцтв. За результатами 
досліджень він опублікував понад 200 науко-
вих праць, у тому числі: монографії, навча-
льні посібники та довідники з питань рослин-
ництва і землеробства. 

Під керівництвом професора Лимаря 
А.О. підготовлено та захищено 8 дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. 
наук. Вчений активно готує аспірантів, є чле-
ном спеціалізованих вчених рад із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій 
Херсонського державного аграрного універ-
ситету та Інституту водних проблем і меліо-
рації НААН України, редколегій журналів 
«Водне господарство»,«Овощеводство» та 
фахового наукового видання «Таврійський 
науковий вісник». 

За багаторічну сумлінну працю Анатолій 
Остапович Лимар отримав ряд урядових та 
галузевих нагород, в тому числі 2 ордени 
Жовтневої революції, 2 ордени Трудового 
Червоного прапора та інші нагороди.  

Анатолій Остапович щаслива лю-
дина не тільки роботою, наукою та 
громадською діяльністю, а ще він ща-
сливий і гордий соєю прекрасною ро-
диною. Все чого досяг у житті Анатолій 
Остапович не мало би сенсу якби не 
його велика дружна сім’я: дружина Ніна 
Володимирівна, яка пройшла з ним 
пліч-о-пліч тернистими шляхами біль-
ше ніж півстоліття ; діти – син Володи-

мир Анатолійович – кандидат с.-г. 
наук, директор Південної державної 
сільськогосподарської дослідної 
станції Інституту водних проблем і 
меліорації НААНУ, який перейняв 
естафету та продовжує справу 
започатковану батьком, дочка 
Наталія Анатоліївна – лікар вищої 
категорії, онуки – Дмитро, Ніна, Оля, 
Андрій та правнуки – Софія, Толя і 
Аріна. 

Всі, кому довелося працювати 
та спілкуватися з Анатолієм 
Остаповичем Лимарем знають і 

шанують його як людину цілеспрямо-
вану і наполегливу, яка віддає багато 
сил і енергії справі, спрямовує свій 
професійний і життєвий досвід на зміц-
нення агропромислового комплексу, 
покращення життя українського селя-
нина. Всі рідні, друзі, колеги, науково-
педагогічний колектив та студенти 
Херсонського державного аграрного 
університету бажають, Анатолію Оста-
повичу, в день ювілею міцного здоро-
в'я, родинного щастя, радості та на-
тхнення, життєвого благополуччя, но-
вих вагомих здобутків у благородній 
справі освіти, науки та виховання мо-
лодого покоління. 

Шановний Анатоліє Остаповичу! 
Нехай у Вашій домівці завжди па-

нує добробут і злагода, хай назавжди в 
ній оселяться довголіття, успіх і радість, 
хай збуваються всі Ваші мрії. Творчого 
Вам натхнення, людської шани та успі-
хів у професійній діяльності! Ваш жит-
тєвий шлях є прикладом життя люди-
ни: патріота, агронома, вченого, педа-
гога, громадського діяча, керівника, Ба-
тька… Постать професора Лимаря 
А.О. – є фундаментальною глибою в 
сучасному землеробстві. 

Від імені колективу університету, 
з повагою,   
В.В. Базалій – ректор університету, 
професор 
В.В. Морозов – перший проректор, 
професор 
М.І. Федорчук – проректор з НДР, 
професор 
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Голови сільських і селищних рад 
Херсонщини на зустрічі з деканами 

факультетів ХДАУ 

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
РОБІТ УЧНІВ – ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

26 лютого 2013 року в нашо-
му університеті відбувся заключ-
ний другий (обласний) етап Все-
українського конкурсу-захисту 
науково-дослідних робіт учнів – 
членів Малої академії наук Укра-
їни у 2012-2013 навчальному 
році. 

На заключному етапі в нашо-
му університеті були представ-
лені роботи учнів наукових сек-
цій: відділення наук про Землю – 
«Геологія, геохімія та мінерало-
гія»; відділення хімії та біології – 
«Зоологія, ботаніка»; відділення 
екології та аграрних наук: «Еко-
логія», «Охорона довкілля та 
раціональне природокористу-
вання», «Агрономія», «Ветери-
нарія та зоотехнія», «Лісознавст-
во», «Селекція та генетика». 

Відкриття заключного етапу 
відбулося в Залі засідань вченої 
ради ХДАУ. З привітальним сло-

вом до учасників виступив перший 
проректор, професор Морозов 
В.В. 

Перед початком роботи друго-
го (обласного) етапу конкурсу 
учасники разом з членами журі 
зробили фотознімки на пам’ять. 

Бажаємо успіхів переможцям 
другого (обласного) етапу кон-
курсу на третьому всеукраїнсь-
кому етапі! Чекаємо їх як абітурі-
єнтів ХДАУ. 

 
І.М. Мринській - декан АФ, 

доцент 
 
 
 
ГОЛОВИ СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ 

РАД ХЕРСОНЩИНИ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ 
РОБОТІ ХЕРСОНСЬКОГО ДАУ 

У Міжрегіональному науково-
практичному центрі розвитку 
сільських територій на базі ін-
ституту післядипломної освіти та 
дорадництва Херсонського дер-
жавного аграрного університету 
3, 10, 12 та 17 грудня 2012 року 
відбулися семінари голів сільсь-
ких і селищних рад з питань чин-
ного законодавства та нормати-
вно-правової документації. 

Велику увагу навчанню голів 
рад приділяє заступник голови 
Херсонської ОДА Мельник Ми-
хайло Андрійович. 

Голови селищних рад разом з 
деканами факультетів ХДАУ об-
говорили проблему професійно-
го орієнтування контингенту сту-
дентів університету. 

Голови рад добре розуміють 
потреби агропромислового ком-
плексу у фахівцях, їхній життєвий 
досвід і авторитет дозволяють 
дати учням і сільській молоді ко-
рисні й вагомі поради у виборі 
майбутньої спеціальності. 

Так, за рекомендацією голови 
Борозенської сільської ради Ве-
ликоолександрівського району 
Тигиди Б.В. у 2012 році 5 випуск-
ників Борозенської ЗОШ стали 
студентами стаціонару Херсонсь-
кого ДАУ. 

Особлива увага приділяється 
довузівській підготовці майбутніх 
абітурієнтів. 

 
О.М. Кияновський – керівник 

Центру довузівської підготовки 
ХДАУ, доцент 

 

Журі та учасники конкурсу перед початком виступів 
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     Нестеренко                Пічура 
Віталій Петрович   Віталій Іванович 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАЦІНИХ 
СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ (ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ) 

 
Кафедрою ГІС-технологій в 

2012 році був виграний грант на 
участь в міжнародному профе-
сійному стажуванні для молодих 
вчених. В період з 3 листопада 
по 8 грудня 2012 року, асистент 
кафедри ГІС-технологій Несте-
ренко Віталій Петрович пере-
бував у Нідерландах, в універ-
ситеті міста Дронтена, як учас-
ник міжнародного проекту «Плюс 
для прогресу в сільському гос-
подарстві» та прийняв участь в 
четвертій міжнародній програмі 
тренінгу для менеджерів сільсь-
кого господарства. Основними 
питаннями підвищення кваліфі-
кації були: точне землеробство, 
дистанційне зондування землі 
(ДЗЗ) та сучасні геоінформаційні 
системи і технології (ГІС-
технології) в сільському і водно-
му господарстві. 

 

Одержані знання і практичні 
навички асистент Нестеренко за-
стосовує в навчальному процесі 
та при підготовці кандидатської 
дисертації. Аналогічне стажуван-
ня по ГІС і ДЗЗ технологіям в од-
ному з найкращих університетів 
Російської Федерації – Націона-
льному дослідницькому універси-
теті «Белгородський національ-

ний університет», пройшов у 
2011 році (з 1.07-30.12.2011) мо-
лодий вчений, к.с.-г.н., доцент 
кафедри ГІС-технологій Пічура 
Віталій Іванович. Науковий ке-
рівник молодих вчених – перший 
проректор університету, завіду-
вач кафедри ГІС-технологій, 
професор Морозов Володимир 
Васильович. 

Всього, за період з 2000 р., на 
кафедрі ГІС-технологій виконано 
6 міжнародних науково-технічних 
проектів, в т.ч. за програмами 
Tempus (у співпраці з вченими 
ХГУ), за якими в університетах 
Європи пройшли стажування з 
ГІС-технологій в землеводокори-
стуванні 8 викладачів і аспірантів 
університету. 

 
В.Д. Кузьменко - заступник 

декана БГМФ, доцент 

 
 

ВИПУСК ФАХІВЦІВ ОКР «МАГІСТР» НА ДЕННОМУ ВІДДІЛЕННІ 
АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В 2012-2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

22 лютого 2013 року відбувся 
випуск фахівців з ОКР «Магістр» 
на денному відділенні агрономі-
чного факультету. 

22 лютого 2013 року 28 випу-
скників агрономічного факульте-
ту за результатами захисту ви-
пускних робіт з ОКР 8.09010101 
"Магістр" на денному відділенні 
отримали дипломи магістрів з 
кваліфікацією «Агроном-
дослідник». Серед них диплом 
магістра з відзнакою отримали 
Гож О.А., Кирильчук А.О., Мак-
симов М.В., Фундират К.С. 

Державна екзаменаційна ко-
місія відмічає високий рівень під-
готовки і професійні знання сту-
дентів Гож О.А., Фундират К.С., 
Браги С.В., доповіді яких визнані 
кращими та рекомендувала сту-
дентів, які найкраще виконали 
науково-дослідну роботу, до 
вступу в аспірантуру: Гож О.А., 
Максимова М.В., Фундират К.С., 
Кирильчук А.О., Пержинського 
А.С., Брагу С.В. Крім того, ре-

зультати цих дипломних робіт ре-
комендовані до впровадження у 
виробництво. Таку ж рекоменда-
цію до впровадження у виробниц-
тво отримали дипломні роботи 
студентів: Диман В.О., Антощенко 
М.О., Кочетової З.В., Цуркан Л.С., 

Федоренко Д.О., Клименко Г.О., 
Боднар Ю.В. 

Вітаємо випускників та бажа-
ємо їм успіхів на виробничій та 
науковій ниві! 

 
І.М. Мринській - декан АФ, 

доцент 

Випуск фахівців ОКР «Магістр» денного відділення аг-
рономічного факультету 2013 року разом з представ-

никами державної екзаменаційної комісії 
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Пам’яті  
Анатолія Павловича Орлюка 

 
Вітчизняна селекційно-

генетична наука зазнала великої 
втрати.  

22 лютого 2013 року, на 77 
році, пішов з життя видатний 
вчений-доктор біологічних наук, 
професор, заслужений діяч нау-
ки і техніки України, лауреат 
Державної премії України, про-
фесор кафедри рослинництва, 
генетики, селекції та насінництва 
Херсонського державного аграр-
ного університету Орлюк Ана-
толій Павлович. 

Анатолій Павлович Орлюк 
народився 28 грудня 1936 року в 
с. Пиків Калинівського району 
Вінницької області. Після закін-
чення школи у 1955 році був 
призваний до лав Радянської 
Армії. У 1958-1963 роках навча-
вся у Житомирському сільсько-
господарському інституті, який 
закінчив з відзнакою. Спочатку 
працював методистом у відділі 
насінництва Житомирського 
сільгоспінституту, а потім стар-
шим агрономом елітного госпо-
дарства "Україна" Черняхівсько-
го району Житомирської області. 

Покоління вчених, до яких 
відноситься Анатолій Павлович 
Орлюк, входило у світ науки в 
середині шістдесятих років, коли 
в країні. після драматичних подій 
серпневої сесії ВАСГНІЛ  

1948 р. відроджувалася гене-
тика. Молодим вченим у той час 
було важко, оскільки у них було 
обмаль базових знань, але на 
щастя ще жили і працювали вчені, 
які все життя відстоювали справ-
жню генетику, такі як М. П. Дубі-
нін, П. К. Шкварников, С. М. Гер-
шензон, Б. Л. Астауров, Й. А. Ра-
попорт та інші. 

У 1965-1967 рр. А. П. Орлюк 
навчався в аспірантурі Всесоюз-
ного селекційно-генетичного ін-
ституту (м. Одеса) за спеціальніс-
тю "Генетика". Після закінчення 
аспірантури у 1968 році захистив 
кандидатську дисертацію, одер-
жав науковий ступінь кандидата 
біологічних наук і працював у ВСГІ 
на посаді молодшого наукового 
співробітника відділу цитології і 
генетики, де започаткував наукові 
дослідження по експерименталь-
ному мутагенезу пшениці та яч-
меню. З 1969 р. працював в Інсти-
туті зрошуваного землеробства: 
спочатку старшим науковим спів-
робітником відділу селекції, з 1974 
р. – завідувачем лабораторії се-
лекції і генетики пшениці. У 1989 
році був призначений на посаду 
керівника Херсонського селекцен-
тру. З 2001 року по 2011 рік Ор-
люк А.П. – завідувач відділу селе-
кції Інституту зрошуваного земле-
робства НААН України. З 1993 ро-
ку працює в Херсонському держа-
вному аграрному університеті, де 
займає посаду професора кафед-
ри рослинництва, генетики, селе-
кції і насінництва, спочатку за су-
місництвом, а з 2011р. на постій-
ній основі професор кафедри ро-
слинництва, генетики, селекції та 
насінництва. 

Докторську дисертацію на тему 
"Фізіолого-генетичне обґрунту-
вання селекції сортів озимої м'якої 
пшениці в умовах зрошення пів-
дня УССР" захистив Орлюк А.П. у 
1989 р. (м. Київ, Інститут фізіології 
рослин і генетики НАН України, 
спеціальність – генетика). 

Професор Орлюк А.П. впрова-
джував у навчальний та науковий 

процеси найбільш сучасні при-
йоми селекції рослин з 
використанням сучасних 
досягнень біотехнології. Він 
автор і співавтор 30 сортів 
озимої м'якої і твердої 
пшениці, 17 із них у різні роки 
районовані і впроваджені у 
виробництво на зрошуваних і 
неполивних землях України. 
На 15 винаходів одержані ав-
торські свідоцтва і патенти на 
винаходи і способи селекції. 
Професор Орлюк А.П. створив 
Херсонську наукову школу се-
лекціонерів-генетиків. Підго-
тував 23 кандидата та 2 док-
тора наук (це ректор ХДАУ 
Базалій В.В. і директор 
Інституту зрошуваного 
землеробства НААНУ 
Вожегова Р.А.). 

Результати наукових роз-
робок А. П.Орлюка опубліко-
вано у 325 наукових працях, 
він автор і співавтор 12 книг - 
монографій і навчальних посі-
бників. Яку б посаду не за-
ймав Анатолій Павлович Ор-
люк він був професіоналом своєї 
справи і назавжди залишався 
Людиною з великої літери! 

 
 
Ректорат, колектив уні-

верситету висловлюють 
щире співчуття рідним і бли-
зьким Анатолія Павловича 
Орлюка. 

 
 
В.В Базалій, В.Г. Пелих, 

В.О. Найдьонова, В.О. Ушка-
ренко, П.Н. Лазер, В.В. Моро-
зов, М.І.Федорчук, І.М. Мринсь-
кий, В.Н. Салатенко, 
Ю.О. Лавриненко, А.О. Лимар, 
Ф.Ф. Адамень, Р.А. Вожегова, 
В.А. Лимар, В.В. Дудченко, 
О.В. Морозов, М.П. Малярчук, 
Л.М. Грановська, Є.К. Міхеєв, 
В.В. Гамаюнова, І.Д. Філіп’єв, 
В.Я. Щербаков. 
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НАШІ ПРИВІТАННЯ ТА ЩИРІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧАМ,  
ЯКІ СВЯТКУЮТЬ СВОЇ ЮВІЛЕЇ 

У лютому та березні 2013 р. відзначають свої ювілеї викладачі і співробітники: 
Найдьонов Олександр Григорович – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, 
Щербина Неоніла Павлівна – асистент кафедри фізики та прикладної механіки, 
Жуйков Геннадій Євгенович – професор кафедри економіки підприємства, 
Липинець Ірина Петрівна – доцент кафедри гідромеліорації та економіки природокористування, 
Бойко Людмила Олександрівна – доцент кафедри економіки підприємства, 
Шерман Ісаак Михайлович – професор, завідувач кафедри гідробіоресурсів, 
Драчова Наталія Іванівна – асистент кафедри землеробства, 
Лимар Анатолій Остапович – професор кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва. 
 

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

 
Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету пропонує сво-

їм користувачам  інформаційні ресурси у мережі Інтернет! 
 www.e-catalog.name  представлений доступ до Електронного каталогу Корпоративної бібліотечної си-

стеми Херсонського ДАУ(ЕК КБС ХДАУ)  
 http://www.ksau.kherson.ua/lib-ksau  - Web-сторінка Наукової бібліотеки Херсонського ДАУ 
  http://polpred.com - База даних «Polpred.com Обзор СМИ». Огляд засобів масової інформації., офі-

ційні сайти з 26 галузей, безкоштовний перегляд тексту та експорт у Word. Для зручності має рубрика-
тор по галузям знань, передбачає відбір по джерелам, регіонам і країнам, видам   опублікованих ма-
теріалів, всесвітня довідкова служба: офіційні сайти, представництва, електронні книги, щорічники та 
ін.. База доступна в повному обсязі до 15 листопада 2013 року. Відкрито повний доступ до Бази даних 
з локальної мережі університету! Логін: Ksaukherson, Пароль: canipikoz. 

Н.В. Анічкіна - директор наукової бібліотеки   
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