
 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖНЬОЇ 

ТВОРЧОСТІ "СОФІЇВСЬКІ ЗОРІ" 
В Херсонському державному аграрному університеті 9 квітня 

2013 р. відбудеться регіональний етап фестивалю "Софіївські 
зорі", в якому приймуть участь кращі творчі колективи аграрних 
вищих навчальних закладів Херсонської, Миколаївської, Запорі-
зької, Одеської, Кіровоградської областей та Автономної респу-
бліки Крим. Відкриття фестивалю о 1000 годині. 

До актової зали Херсонського ДАУ запрошуються впродовж 
всього дня 9.04.2013 р. викладачі, співробітники і студенти уні-
верситету. Фестиваль буде проходити у фольклорно-
етнографічному жанрі. Ми побачимо: хори, ансамблі пісні і тан-
цю, вокальні ансамблі, солоспів, капели бандуристів, народну 
хореографію, оркестри та ансамблі народних інструментів. 

Вітаємо наших гостей на Херсонщині і бажаємо всім успіхів 
та творчого натхнення! 

Ректорат 

СПІВПРАЦЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
РЕФ ХДАУ З МІЖНАРОДНИМ ПРОЕКТОМ 

ЄС/ПРООН «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ЯКИЙ 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ-2» 

 
В Херсонському державному аграрному універ-

ситеті 21.03.13 в рамках співпраці з міжнародним 
проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду-2» відбувся семінар, що був 
присвячений діяльності ЄС/ПРООН в Херсонській 
області та підведенню підсумків роботі, що обула 
проведена викладачами і студентами екологічного 
відділення рибогосподарсько-екологічного факу-
льтету в цьому напрямку. Викладач дисципліни 
“Стратегія сталого розвитку” к. е. н. Стратічук Н.В. 
відкрила зустріч студентів і викладачів з коорди-
наторами ПРООН в Херсонській області Скворцо-
вим О.Ю. і Силюковою О.О. 

Заступник декана РЕФ, доцент Шахман І.О. на-
голосила, що всі пункти Меморандуму, який уклав 
наш університет у минулому році, були виконані. 

 
Продовження на стор. 5 

 
ВИЇЗНІ СЕМІНАРИ - НОВА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Відповідно до Закону "Про вищу освіту" кожен науково-
педагогічний працівник (НПП) повинен пройти підвищення ква-
ліфікації в провідних університетах, науково-дослідних інститу-
тах або стажування на виробництві раз на  п'ять років. В тепері-
шній час у НПП виникають економічні проблеми з відрядження-
ми. За сприяння Державної установи "Науково-методичний 
центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ви-
щих навчальних закладів "Агроосвіта" Херсонський ДАУ було 
включено до плану-графіку підвищення кваліфікації Інституту пі-
слядипломної освіти національного університету біоресурсів і 
природокористування (НУБіП) України. 

Визначена актуальна тематика виїзного семінару "Інновацій-
на спрямованість педагогічної діяльності". В нашому університе-
ті у наказ для підвищення кваліфікації включено 100 викладачів. 
До складу учасників семінару ввійшли викладачі, які в найближчі 
роки повинні пройти наступну атестацію, молоді викладачів, 
асистенти. 

Підготовлений перелік тем випускних робіт викладачів – різ-
номанітний та корисний для вдосконалення педагогічної роботи. 
Тематика охоплює питання сучасних підходів до викладання у 
вищій школі, модульні технології викладання, організації диста-
нційного навчання, упровадження інформаційно-орієнтованих, 
імітаційних тренінгів; використання сучасних інформаційних тех-
нологій;  організації практичних занять, кейс методів; організація 
тестового контролю; ділові ігри та їх класифікація; педагогічна 
майстерність викладачі тощо. За результатами семінару учасни-
ки отримують свідоцтво державного зразку від НУБіП про під-
вищення кваліфікації.  

Проведення семінару починається з 9 квітня  2013 р. та здій-
снюється на базі Інституту післядипломної освіти і дорадництва 
ХДАУ під керівництвом його директора, доцента Аверчева Оле-
ксандра Володимировича. 

 
В.В. Базалій - ректор, професор 
В.В. Морозов - перший проректор, професор 

ВОВКОБОЮ М.О. – ЗАСТУПНИКУ 
ДИРЕКТОРА СКАДОВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ 

ХДАУ – 60! 
Вовкобой Ми-
кола Олексійо-
вич понад 24 ро-
ки працює на ви-
кладацькій робо-
ті у Скадовсько-
му технікумі 

Херсонського  
ДАУ, з яких 20 
років – на посаді 
заступника дире-
ктора з навчаль-
ної роботи. Він 
має 12-річний 
досвід практич-
ної роботи на 

підприємствах АПК. 16 квітня 2013 року Миколі 
Олексійовичу виповнюється 60 років! 

У 1975 році Микола Олексійович закінчив агро-
номічний факультет Херсонського сільськогоспо-
дарського інституту, а в 1992 році здобув педагогі-
чну освіту в Українській сільськогосподарській 
академії. Високий рівень відповідальності, наполе-
гливість, особиста скромність і порядність – це 
неповний перелік його особистих якостей. 

Продовження на стор. 4 
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ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ АГРОНОМІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ 2003 РОКУ 

 
23 березня 2013 року в на-

шому університеті відбулася зу-
стріч випускників агрономічного 
факультету Херсонського дер-
жавного аграрного університету 
2003 року. 

На проведених урочистих 
зборах були присутні 41 випуск-
ник (із 67 випущених в 2003 ро-
ці). Всі випускники працюють в 
різних галузях сільського госпо-
дарства та на державних поса-
дах. Географія виробничої дія-
льності присутніх на зустрічі ви-
пускників займає майже весь 
південь України: Одеська, Мико-
лаївська, Херсонська область та 
АР Крим. 

Перед випускниками висту-
пили: декан агрономічного факу-
льтету, доцент кафедри ботаніки 
та захисту рослин Мринський 
І.М.; доцент кафедри механізації 
та безпеки життєдіяльності Ар-
тющенко В.В., який надав прису-
тнім інформацію щодо заснуван-
ня Асоціації випускників Херсон-

ського державного аграрного уні-
верситету (Херсонського сільсько-
господарського інституту 
ім. О.Д. Цюрупи) та запропонував 
приєднатися до неї. Пропозиція 
була активно підтримана присут-
німи. На зустрічі прозвучали цікаві 
розповіді-спогади про студентські 

роки та про життєві і виробничі 
досягнення випускників. 

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

 
І.М. Мринський – декан АФ, 

доцент 

 
РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Д 67.830.01 
У березні 2013 року в універ-

ситеті відбулося чергове засі-
дання спеціалізованої вченої 
ради Д 67.830.01 по захисту кан-
дидатських та докторських дисе-
ртацій за спеціальністю 06.01.02 
– сільськогосподарські меліора-
ції. Голова спеціалізованої Вче-
ної ради – академік НААНУ 
Ушкаренко Віктор Олександро-
вич. На засіданнях було розгля-
нуто 3 кандидатські дисертації: 

Дисертація Черниченка Ми-
хайла Ігоровича на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук на 
тему: «Продуктивність міні-
бульб картоплі за різних режи-
мів та способів зрошення на пів-
дні України» (науковий керівник – 
кандидат сільськогосподарських 
наук, старший науковий співро-
бітник Балашова Галина Станіс-
лавівна); Малярчука Володи-
мира Миколайовича на здобут-
тя наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук на 

тему: 
«Ефектив-
ність зро-
шення та 
основного 
обробітку 
ґрунту при 
вирощуванні 
соняшнику 
на півдні 
України» 
(науковий 
керівник – 
доктор сіль-
ськогоспо-
дарських наук, старший науковий 
співробітник Вожегова Раїса Ана-
толіївна); Козленка Євгенія Во-
лодимировича на здобуття нау-
кового ступеня кандидата сільсь-
когосподарських наук на тему: 
«Вплив умов формування якості 
поливної води на еколого-
меліоративний стан ґрунтів Ін-
гулецького зрошуваного масиву» 
(науковий керівник –професор 
Морозов Володимир Васильович). 

Було прийняте позитивне рі-
шення спеціалізованої вченої 
ради щодо всіх розглянутих ди-
сертаційних робіт. Результати 
досліджень впроваджуються у 
виробництво 
 
А.В. Шепель – вчений секретар 
спеціалізованої Вченої ради, до-
цент 

 

Спеціалізована Вчена рада слухає 
захист дисертації Козленка Є.В. 
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СПІВПРАЦЯ НАУКОВЦІВ З ВИРОБНИКАМИ –  
ЗАПОРУКА УСПІХУ! 

26 березня на базі ДВНЗ 
«Херсонський державний аграр-
ний університет» відбувся на-
вчальний семінар на тему «Роз-
виток підприємництва в сільській 
місцевості». В роботі семінару 
взяли участь 84 особи: предста-
вники районних управлінь агро-
промислового розвитку, голови 
сільських та селищних рад, го-
лови сільськогосподарських об-

слуговуючих кооперативів, дорад-
ники та експерти-дорадники на-
шого університету.  

Відкрив захід заступник голови 
Херсонської облдержадміністрації 
Мельник М.А., який зосередив 
увагу присутніх на розвитку сіль-
ських територій через співпрацю 
голів сільських та селищних рад з 
Міжрегіональним навчально-
практичним центром сільських те-

риторій, звернув увагу на те, що 
розробка Проектів розвитку гро-
мад та впровадження їх в життя 
неможлива без залучення дора-
дників та експертів-дорадників 
Херсонський ДАУ. 

 
О.С. Пристемський - заступ-

ник директора ІПОД, доцент 

 
Президія семінару (зліва-направо: Єрашов Є.О.,  

Базалій В.В., Мельник М.А., Аверчев О.В., Степанова М.М. 
Науково-педагогічні працівники ХДАУ прийняли 

активну участь у роботі семінару 
 

УЧАСТЬ ХДАУ У ХХII МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ВИСТАВЦІ «ПІВДЕННИЙ 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЯРМАРОК «ФЕРМЕР-2013» 
З 27 лютого по 2 

березня 2013 року в м. 
Херсоні ККЗ «Ювілей-
ний» проходила ХХII  
Міжрегіональна сіль-
ськогосподарська ви-
ставка «Південний аг-
ропромисловий ярма-
рок «Фермер-2013», у 
якій брав участь 
Херсонський держав-
ний аграрний універ-
ситет.  

На виставці пред-
ставлено різноманітну 
продукцію: насіннєвий 
матеріал, спеціалізо-
вану техніку для виробництва 
плодоовочевої та баштанної 
продукції, засоби захисту рос-
лин, пакувальна тара, саджанці 
тощо. 

Виставку відвідав заступник 
голови Херсонської облдержад-

міністрації Михайло Мельник, 
який привітав учасників та подя-
кував за те, що вони представля-
ють свою продукцію і тим самим 
надають можли-
вість сільгоспвиробникам ознайом
итися з новітніми досягненнями 

науки та техніки у 
сферах виробництва 
та збереження про-
дуктів харчування і 

сільськогосподарсь-
кої продукції. 

В рамках вистав-
ки відбулася Міжна-
родна науково-
практична конфере-
нція «Ринок нових 
можливостей реалі-
зації сільськогоспо-
дарської продукції. 

Інфраструктурний 
розвиток агропроми-
слового комплексу». 

 
Л.В. Артеменко - начальник 

міжрегіонального навчально-
практичного центру розвитку 
сільських територій 

 

Керівництво ХДАУ презентує досягнення  
університету за 2010-2012 рр. 
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ВОВКОБОЮ М.О. – ЗАСТУПНИКУ ДИРЕКТОРА 
СКАДОВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ХДАУ – 60! 

Вовкобой М.О. є автором на-
вчальних програм з курсу навча-
льних дисциплін «Основи мене-
джменту», «Декоративно-
паркове мистецтво» та ін. Він 
постійний учасник виставок ме-
тодичних робіт при Навчально-
методичному центрі (НМЦ) з під-
готовки молодших спеціалістів. 
За його авторством видані на-
вчально-методичні посібники 
«Основи меліорації з основами 
геодезії» (2004), «Завдання для 
визначення первинного рівня 
компетентності агронома і фер-
мера» (2005); типові навчальні 
плани з спеціальності «Вироб-
ництво і переробка продукції ро-
слинництва». У 2002, 2004, 2006, 
2007 та 2008 роках Вовкобой 
М.О. був відзначений подяками 
від керівництва НМЦ за активну 
участь у розробці навчально-
методичного забезпечення з  

підготовки фахівців для системи 
аграрної освіти. 

Про результативність навча-
льної роботи Вовкобоя М.О. сві-
дчать дипломи переможця кон-
курсів методичних робіт при НМЦ 
у 2003, 2004, 2007, 2008 та 2011 
роках. 

За успіхи в педагогічній праці 
Вовкобой М.О. відзначений По-
чесною Грамотою Міністерства 
агропромислового комплексу 
України (1999), нагороджений 
знаками «Відмінник освіти Украї-
ни» (2000), «Знаком пошани 
Міністерства аграрної політики 
України» (2003) та знаком «За 
вагомий внесок у розвиток освіти» 
(2006).  

Нині життя вимагає підвищен-
ня рівня професійної роботи як 
технікуму, так і його керівництва.  

Ректоратом університету пе-
ред технікумом  поставлені актуа-

льні завдання, які треба виріши-
ти для підготовки високо-
кваліфікованих фахівців для АПК 
і водного господарства Херсон-
ської області. Тому робота за-
ступника директора технікуму 
Вовкобоя М.О. сьогодні  зосере-
джена на відкритті в технікумі 
нових спеціальностей, які дуже 
затребувані виробництвом і ді-
ють в ХДАУ: "Водні ресурси" (Гі-
дротехніка) та "Геодезія, карто-
графія і землеустрій".  

Побажаємо Миколі Олексійо-
вичу здоров'я, творчої наснаги та  
успіхів в подальшій діяльності та 
вирішенні цих важливих держав-
них завдань. 

 
В.В. Базалій - ректор універси-
тету, професор  
І.Л. Гончарський - директор Ска-
довського технікуму   

 
 

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ 

27 березня 2013 року в на-
шому університеті відбулася ре-
гіональна науково-практична 
конференція для молодих вче-
них: «Сучасні методи експери-
ментальних досліджень і аналізу 
даних в аграрній науці». 

На конференції про-
звучали наступні доповіді: 

1. «Проблеми держав-
ної підтримки науки в 
Україні. Основні вимоги 
ДАК з атестації наукових 
працівників» – проректора 
з наукової роботи д.с.-г.н., 
професора Федорчука М.І. 

2. «Сучасні вимоги до 
проведення наукових до-
сліджень в агрономії» – 
завідувача кафедри зем-
леробства, академіка 
НААНУ, д.с.-г.н., профе-
сора Ушкаренка В.О. 

3. «Модель авторефе-
рату, як важлива складова підго-
товки дисертації (на прикладі 
досвіду еколого-меліоративної 
наукової школи ХДАУ)» – першо-
го проректора, завідувача кафе-
дри ГІС-технологій, професора 
Морозова В.В. 

4. «Організаційні та методичні 
аспекти підготовки і виконання 
дисертаційної роботи» – завідува-
ча кафедри технології виробницт-
ва продукції тваринництва, д.с.-
г.н., професора Дєброва В.В. 

5. «Особливості проведення 

наукових досліджень в рибогос-
подарський галузі» – доцента ка-
федри гідробіоресурсів, к.с-г.н. 
Корнієнка В.О. 

6. «Методологія та методи нау-
кового дослідження» – завідувача 
кафедри менеджменту організа-

цій, д.е.н., професора Соловйова 
І.О. 

7. «Особливості використання 
дисперсійного, кореляційно-
регресійного та варіаційного 
аналізу при обробці експеримен-
тальних даних» – завідувача ка-

федри організації виробни-
цтва та агробізнесу» – д.с.-
г.н., професора Коковіхіна 
С.В. 

8. «Вимоги до підготовки 
аспірантів і докторантів пе-
редбачені нормативними 
документами» – завідувача 
відділу аспірантури і докто-
рантури ХДАУ, доцента, к.с-
г.н. Балабанової І.О., техні-
чного секретаря спец. рад 
Харитонової Л.В. 

Перед початком конфе-
ренції молоді науковці мог-
ли ознайомитися з книжко-
вою виставкою «Методика 

наукових досліджень», підгото-
вану науковою бібліотекою 
ХДАУ. 

 
М.І. Федорчук – проректор з на-
укової роботи, професор 

Вступне слово проректора з наукової ро-
боти ХДАУ професора Федорчука М.І. 
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СПІВПРАЦЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ РЕФ 
ХДАУ З МІЖНАРОДНИМ ПРОЕКТОМ ЄС/ПРООН 

«МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ЯКИЙ ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ-2» 

 
 

 
Зокрема, відповідно до пере-

лічених завдань сумісними зу-
силлями викладачів кафедри за 
сприянням координаторів проек-
ту було виконано наступне: 

- проведено декілька конфе-
ренцій зі сталого розвитку, а пе-
рша презентація Проекту відбу-
лася за участю місцевого теле-
бачення;  

- внесено корективи в робочу 
програму дисципліни «Стратегія 
сталого розвитку» у відповіднос-
ті до Проекту, що сприяло тео-
ретичному навчанню за темати-
кою збалансованого розвитку і 
практичним роботам у вигляді 
виїзних занять студентів разом з 
координаторами до районних 
центрів області для поточної ро-
боти з громадами (організаційні 
збори, підведення підсумків то-
що); 

- було проведено виїзне за-
няття до офісу координаторів 
Проекту з метою ознайомлення з 
організаційною роботою співро-
бітників, отримання консульта-
цій, спеціалізованої наукової лі-
тератури. Координатори пере-
дали нашому університету ком-
плект підручників «Сталий роз-
виток суспільства»; 

- в рамках «Програми днів 
сталого розвитку у ВНЗ «Ріо+20: 
Український контекст» було про-
ведено конференцію за участю 
представників Херсонської тор-
гово-промислової палати, Ака-
демії безперервної освіти, відді-
лу екології департаменту житло-
во-комунального господарства 

Херсонського місцевої ради, ко-
ординаторів ПРООН. 

Ірина Олександрівна підвела 
підсумки співпраці з координато-
рами ПРООН і оголосила резуль-
тати конкурсу студентських науко-
вих робіт за тематикою «Сталий 
розвиток за участі місцевих гро-
мад», згідно якого два автори–
студентки ХДАУ (науковий керів-
ник Шахман І.О.) увійшли до два-
дцятки найкращих робіт (15-е міс-
це – Савон Ольга з роботою 
«Значення викладання соціально-
го розвитку у ВНЗ»; 20-е місце – 
Терновська Марина «Роль органі-
зації громади в підтримці життєді-
яльності інфраструктури грома-
ди») і були відмічені поїздкою до 
літньої школи, що проходила у 
м. Євпаторії. 

 
Студентка 5-го курсу РЕФ Ва-

лентина Савченко виступила з 
презентацією поїздки на міжнаро-
дну наукову конференцію «Еко-
номіка для екології" та заключний 
етап дебатів, які проводив Сумсь-
кий державний університет за під-
тримкою Європейського Союзу та 
ПРООН у травні 2012р., де ко-
манда студентів нашого ВНЗ при-
ймала участь і зарекомендувала 
себе як сильного суперника.  

З цікавою доповіддю виступив 
асистент кафедри екології Ліпісі-
вицький А.А., що був відповідаль-
ним за проведення дебатів між 
студентами і очолював поїздку на 
фінал конкурсу до м. Суми, де ко-
манда нашого університету посіла 
почесне ІІІ місце, що з огляду на 
відсутність досвіду участі у подіб-

них заходах, заслуговує на пова-
гу. 

Представники Херсонського 
обласного ресурсного центру 
громад Скворцов О.Ю. і Силюко-
ва О.О., що були присутні на се-
мінарі, зробили доповідь про 
співпрацю нашого ВНЗ з проек-
том ЄС/ПРООН «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду-
2» (наш університет, до речі, на 
Півдні України є єдиним, що за-
діяний у цьому проекті) і презен-
тували початок другого етапу, а 
також оголосили плани на май-
бутнє. На меті у координаторів 
проекту затвердження 4 мікро-
проектів реплікаційної квоти, де 
внесок ПРООН складає 50% від 
бюджету мікропроекту і 6 мікро-
проектів за інноваційним напря-
мом «Енергозбереження». 

Організатори зустрічі споді-
ваються на сприяння координа-
торів ПРООН в написанні студе-
нтами дослідних, дипломних ро-
біт з проблематики сталого роз-
витку та стажуванні в напрямках 
по реалізації мікропроектів з: по-
кращення водопостачання та во-
довідведення; енергозбереження 
та освітлення; поліпшення еко-
логічної ситуації; впровадження 
інноваційних енерго-ефективних 
технологій; створення агрокоо-
перативів. 

 
 

 
Н.В.Стратічук , І.О.Шахман  - 
доценти кафедри ОДЗП  
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ 
 
 
В кінці березня, на початку 

квітня 2013 р. вчені-економісти 
нашого університету 
захистили три дисе-
ртації. В Києві 2.04 
2013р. на спеціалі-
зованій вченій раді 
Національного нау-
кового центру (ННЦ) 
"Інститут аграрної 
економіки" (ІАЕ) 
НААН України (Го-
лова спеціалізованої 
вченої ради академік 
НААНУ, доктор еко-
номічних наук, про-
фесор, Герой Украї-
ни Саблук Петро 
Трохимович) захис-
тив докторську ди-
сертацію на тему 
"Стратегічне управ-
ління розвитком га-
лузі рисівництва в Україні" (спе-
ціальність 08.00.03 - економіка і 
управління національним госпо-
дарством) докторант відділу 
проблем галузевого і територіа-
льного управління ННЦ,  доцент 
кафедри фінансів ХДАУ Моро-
зов Роман Володимирович. Нау-
ковий консультант докторанта – 
академік НААНУ, доктор еконо-
мічних наук, професор, завіду-
вач відділу проблем галузевого і 
територіального управління ННЦ 

ІАЕ Кропивко Михайло Федоро-
вич. 

В Херсоні 29.03 2013на спеціа-
лізованій вченій раді Міжнародно-
го університету бізнесу і права 
(Голова спеціалізованої вченої 
ради – доктор економічних наук, 
професор Жуйков Геннадій Євге-
нійович) захистили кандидатські 
дисертації аспіранти кафедри гід-
ромеліорацій та економіки приро-
докористування ХДАУ Дудяк На-
талія Василівна (тема дисертації 
"Еколого-економічне регулювання 
антропогенного навантаження на 
меліоровані агроландшафти"; 
спеціальність 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони 
навколишнього середовища) та 

Вердиш Михайло Вале-
рійович (тема дисерта-
ції "Організаційно-
економічний механізм 
екологізації сільського-
сподарського водокори-
стування в зоні зрошен-
ня"; спеціальність - 
08.00.06 – економіка 

природокористування 
та охорони навколиш-
нього середовища). На-
уковий керівник обох 
вищеназваних аспіран-
тів – доктор економіч-
них наук, професор, 
Почесний працівник Де-
ржводагентства Украї-
ни, завідувач кафедри 
гідромеліорацій та еко-
номіки природокористу-

вання ХДАУ Грановська Людми-
ла Миколаївна. 

Вітаємо здобувачів та їх нау-
кових керівників з успішним за-
хистом дисертацій і бажаємо по-
дальших успіхів в ім'я розвитку 
економічної науки,  практики та  
нашого університету! 

 
М.І.Федорчук - проректор з нау-
кової роботи,  професор  
 
 

  
Президія спеціалізованої вченої ради ННЦ "Інститут 

аграрної економіка НААНУ". Перший зліва - голова 
спеціалізованої ради – академік НААНУ Саблук Пет-

ро Трохимович (2.04.2013 р.) 

Захист дисертації Морозова Р.В. Виступ першого 
опонента академіка НААНУ, доктора економічних 
наук Хвесика Михайла Артемовича (2.04.2013 р.) 

 
 

Після захисту кандидатських дисертацій. Науко-
вий керівник – професор Л.М.Грановська, аспіранти 

Н.В.Дудяк, М.В.Вердиш та їх офіційні опоненти 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І М'ЯСА 
28 березня в офісі проекту 

АгроІнвест відбулося засідан-
ня круглого столу щодо пре-
зентації Маркетингового до-
слідження  виробництва та 
ринків збуту молочної проду-
кції та виробництва м’яса, яке 
проводилося з метою 

 аналізу специфічних 
факторів та якостей молочних 
виробів, що впливають на на-
дання послуг кооперативом 
по збору, переробці та реалі-
зації молочної продукції та 
попит на дану продукцію у по-
купців;  

 з'ясування факторів об-
сягів виробництва, динаміки 
зміни поголів'я, цін на ВРХ, 
свиней та м'ясо і загальної інфор-
мації про структуру ринку, що 
впливатимуть на надання послуг 
кооперативом по забою тварин та 
охолодженню м’яса та попит на 
дані послуги у членів кооперативу 
та сільськогосподарських товаро-
виробників Білозерського району 
Херсонської області 

 дослідження переваг коопе-
ративу перед приватними закупни-
ками молока-сировини, свиней і 
ВРХ та переробними підприємства-
ми, які працюють в даному регіоні;  

 надання практичних рекомен-
дацій щодо реконструкції моло-
копереробного цеху Сільськогоспо-
дарського обслуговуючого коопера-
тиву «Молочний Дністер» та ство-

рення сервісно-забійного 
цеху в Білозерському ра-
йоні Херсонської області. 

Презентація проходила 
за активної участі дорадни-
ків Міжрегіонального на-

вчально-практичного 
центру розвитку сільських 
територій Інституту після-
дипломної освіти та дорад-
ництва. На заході були 
присутні голови сільських 
рад Білозерського району, 
члени та потенційні члени 
кооперативу «Молочний 
Дністр», юристи, техноло-
ги, представники науково-
дослідного інституту «Укр-
НДІагропроект». За круг-

лим столом обговорювалося пи-
тання доцільності створення серві-
сно-забійного цеху в Білозерсько-
му районі, його потужність та роз-
виток в подальшому. Організато-
рами даного заходу був проект 
USAID Агроінвест. 

 
О.В. Аверчев - директор ІПОД 

 
ПЕРШІ КРОКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ 

12 березня 2013 року відбула-
ся регіональна науково – практич-
на студентська конференція, до-
слідницькі роботи були виконані 
під керівництвом викладачів ка-
федри «Економіки підприємства». 
Тематика робіт є актуальною, та-
кою, що містить елементи науко-
вої новизни та має практичну ап-
робацію в умовах діючих підпри-
ємств регіону.  

Основні напрями студентських 
досліджень присвячені питанням 
розробки стратегій виробництва 
високоякісної та конкурентоспро-
можної продукції; адаптації внут-
рішньогосподарського механізму 
до зовнішніх умов господарюван-
ня; удосконаленню питань управ-
ління аграрними підприємствами в 
ринкових умовах. Доповіді супро-
воджувались реальними прикла-
дами, наочними роздатковими ма-
теріалами та презентацією, що 
дозволило візуалізувати результа-
ти проведених досліджень та по-
будувати причинно-наслідкові за-
лежності.  

Студентські науково-дослід-
ницькі роботи кафедри були пред-
ставлені на пленарному засіданні 
факультету: Тищенко Ігор студент 
3 курсу з темою доповіді: «Особ-
ливості формування нових моно-

полій в Україні» науковий керівник 
к.е.н. доцент Галат Л.М., Савченко 
Марина студентка 5 курсу з темою 
доповіді: «Управління інноваційно-
інвес-тиційними проектами аграр-
них підприємств» науковий керівник 
к.е.н. доцент Грановська В.Г. 

За результатами роботи конфе-
ренції по секції «Економіка підпри-

ємства» були відзначені роботи 
студентів та присуджено місця: 1 
місце – студентці 5 курсу, спеціаль-
ності «Економіка підприємства» 
Байковець Ганні - «Роль технопар-
ків в інноваційному розвитку еконо-
міки країни»; 2 місце розділили сту-

денти Коцюк Ірина (6 курс, спеціа-
льність «Економіка підприємства») 
з темою «Удосконалення виробни-
чої програми підприємства як спо-
сіб підвищення його конкурентосп-
роможності ( на прикладі АФ-
радгоспу Білозерський)» та Костюк 
Павло (4 курс, біолого–
технологічний факультет) з темою 
«Розвиток підгалузі свинарства у 
сільськогосподарських підпри-
ємствах Херсонської області»; 3 
місце посіли студенти Гузік Ксенія 
(3 курс, напрям підготовки «Еко-
номіка підприємства») з темою 
«Тенденції руху капіталу українсь-
кого аграрного бізнесу», Приндюк 
Катерина (6 курс, спеціальність 
«Економіка підприємства») з те-
мою «Стратегія розвитку багатога-
лузевого аграрного підприємства», 
Бевз Тетяна (2 курс, напрям підго-
товки «Менеджмент» з темою «Ін-
вестиційний клімат в Україні та на-
прями його покращення».  

 
Л.М. Галат - завідуюча кафедри 
економіки підприємства, доцент 
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ВИПУСК МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 
У березні 2013 року на еконо-

мічному факультеті проходила 
державна атестація студентів з 
ОКР «Магістр» спеціальності еко-
номіка підприємства денної форми 
навчання. 12 березня 2013 року 
магістри складали комплексний 
державний іспит, а 21 березня 
відбувся захист дипломних робіт 
магістрантів. 

29 березня 2013 року 9 магістрів 
економічного факультету за резуль-
татами захисту випускних робіт з 
ОКР 8.03050401 «Магістр» на ден-
ному відділенні отримали дипломи 
магістрів з кваліфікацією «Економіст 
з економіки підприємства». Диплом 
магістра з відзнакою отримали Сен-
нікова М.Ю., Приндюк К.С. 

Державна екзаменаційна комісія 
зазначила високий рівень підготов-

ки і професійні знання студентів 
Сеннікової М.Ю., Приндюк К.С., 
Коцюк І.С. доповіді яких відзначи-
ла кращими. 

Вітаємо випускників та бажаємо 
їм успіхів у виробничій та науковій 
діяльності! 

 
К.С. Нікітенко – ст. викладач ка-
федри економіки підприємства 

  
 

 
НАШІ ПРИВІТАННЯ ТА ЩИРІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ СПІВРОБІТНИКАМ,  

ЯКІ СВЯТКУЮТЬ СВОЇ ЮВІЛЕЇ 
У квітні 2013 р. відзначають свої ювілеї викладачі і співробітники: 

Домарацький Олександр Олександрович –  доцент, завідувач кафедри механізації та БЖД; 
Степанова Ірина Вадимівна – доцент кафедри економіки підприємств; 
Борткевич Лариса Вікторівна – доцент кафедри аквакультури; 
Лейнек Людмила Альбертівна – асистент кафедри будівництва; 
Рилов Володимир Григорович – доцент кафедри аквакультури; 
Свиридов Олександр Васильович – доцент кафедри землеробства; 
Дворецький Олександр Костянтинович – асистент кафедри будівництва. 

 

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

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПУБЛІКАЦІЙ ГАЗЕТИ "АГРАРНИК" 

 оперативно щомісячно надавати інформацію, спрямовану на підвищення авторитету університету, його 
підрозділів і Людей; 

 ініціативно висвітлювати пріоритетні напрями розвитку університету, шляхи вирішення проблем і за-
вдань (для цього, в основному, використовується площа першої сторінки); 

 описувати всі аспекти багатогранної діяльності університету: навчальної, наукової (у т.ч. захист дисер-
тацій), виховної, виробничої, громадської, спортивної, міжнародної, культурно-масової роботи, студент-
ського життя та ін.; 

 газета є щомісячним часописом історії університету; 
 інформація повинна бути цікавою, лаконічною, з фотографіями; 
 кожен член редколегії надає до кожного випуску газети (до 20 числа щомісячно) мінімум одну замітку 

(0,3-0,5 сторінки) від себе або інших співробітників та студентів; 
 газета "Аграрник" і сайт університету постійно доповнюють один одного; 
 "Аграрник" випускається щомісячно, постійно розширюється коло кореспондентів газети. 
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