
 

ВИСОКИЙ РЕЙТИНГ ХЕРСОНСЬКОГО ДАУ 
СЕРЕД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ 

 

Підведені підсумки незалеж-
ного Рейтингу Університетів III, 
IV рівнів акредитації "ТОП-200 
України" у 2013 році. Методика 
рейтингу побудована на міжна-
родних принципах ранжування 
університетів на основі низки 
універсальних критеріїв (bttp:/ 
/www/euroosvita.net). 

В Україні на першому місці 
Національний технічний універ-
ситет України "Київський політе-
хнічний інститут", на другому – 
Національний університет імені 
Тараса Шевченка, на третьому – 
Харківський національний уні-
верситет імені В.Н.Каразіна… 
безумовно, на рейтинг впливає і 
кількість студентів у ВНЗ. 

Херсонський ДАУ посідає 78 
місце (в 2012 р. – було 82). В 
планах ХДАУ на 2013 р. було 
увійти до першої сотні кращих 
ВНЗ України. Серед аграрних 
ВНЗ ХДАУ на 5 місці. Попереду 
нас Національний університет 
біоресурсів і природокористу-
вання України (9 місце), Харків-
ський національний технічний 
університет сільського господар-
ства імені Петра Василенка (65), 
Таврійський державний агротех-

нологічний університет (70) і Пол-
тавська державна аграрна акаде-
мія (73). 

Херсонський національний 
технічний університет на 76 місті, 
Херсонський державний універси-
тет – на 88-му, Одеський держав-
ний аграрний університет – на 
197-му… 

В інтегральній оцінці рівня дія-
льності ХДАУ найбільш вагомою 
складовою є оцінка якості науко-
во-педагогічного потенціалу (ви-
знані наукові школи, авторитетні 
спеціалізовані вчені ради, відомі 
вчені – доктори наук, професори, 
докторантура і аспірантура, госп-
договірні і держбюджетні теми, 
магістерські програми і спеціаль-
ності, наукові видання – моногра-
фії підручники і навчальні посіб-
ники, інноваційні технології, нові 
сорти і породи, винахідницька ді-
яльність, міжнародні конференції, 
науково-технічні проекти і гранди, 
високий рівень навчально-
методичної роботи, діяльності на-
укової бібліотеки і культурно-
виховної роботи, ступенева осві-
та, актуальні спеціальності, тощо). 

У нинішній дуже складній еко-
номічній ситуації керівництво уні-

верситету спрямовує 
зусилля на збере-
ження і подальший 
розвиток ХДАУ, його 
науково-педагогічного 
потенціалу і вислов-
лює щиру подяку всім 
вченим і педагогам за 
їх самовіддану пра-
цю, результати якої 
відображає незалеж-
ний рейтинг ТОП-200 
України у 2013 році. 

Майбутнє в уні-
верситету є! Воно 
пов’язано з реалізаці-

єю пілотного проекту щодо ство-
рення на базі ХДАУ Регіонально-
го університетського центру аг-
рарної освіти і науки, який під-
тримується керівництвом 
Херсонської обласної державної 
адміністрації, обласної ради та 
Міністерства аграрної політики і 
продовольства України. 

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

 
Ректорат і колектив універси-
тету щиро вітають завідувача 
кафедри вищої математики та 
економічної кібернетики, дека-
на економічного факультету, 
доцента Савченка Олександ-
ра Григоровича з успішним 
захистом 18 червня 2013 року 
докторської дисертації на здо-
буття наукового ступеня док-
тора фізико-математичних на-
ук. 
Бажаємо здоров'я і подальших 
творчих успіхів! 
 
Ректорат Херсонського ДАУ 
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ВЧЕНА РАДА ХДАУ ПРИВІТАЛА АКАДЕМІКА НААНУ 
УШКАРЕНКА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА  

ІЗ 75-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ 
 

6 червня 2013 року на 
черговому засіданні Вченої 
ради ХДАУ відбулося приві-
тання доктора с.-г. наук, ака-
деміка НААНУ, керівника на-
укової школи «Зрошуваного 
землеробства» Ушкаренка 
В.О. з нагоди 75-річчя від дня 
народження. Разом з приві-
таннями від колективу уні-
верситету Віктору Олександ-
ровичу було вручено ректо-
ром університету Базалієм 
В.В. унікальне видання фун-
даментальної книги «Наукова 
школа академіка НААН Укра-
їни Ушкаренка Віктора Олек-
сандровича», яка підготовле-
на колективом авторів ХДАУ. 
 
Ректорат університету 

 
 
 

ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ, ЯК ОДИН З 
ШЛЯХІВ ПОПОВНЕННЯ СПЕЦФОНДУ УНІВЕРСИТЕТУ 
Ректоратом університету по-

ставлене завдання перед усіма 
кафедрами, підрозділами, нау-
ково-педагогічними працівника-
ми щодо підвищення ефектив-
ності комплексу робіт з попов-
нення спецфонду ХДАУ. Це не-
обхідно для вирішення пробле-
ми виплати зарплати виклада-
чам і співробітникам,  розвитку 
всіх першочергових питань фун-
кціонування ВНЗ, а також збе-
реження і посилення високого 
авторитету нашого навчального 
закладу, його ролі у вирішенні 
програм розвитку сільських те-
риторій, формуванні контингенту 
абітурієнтів і студентів ХДАУ. 

Важливим питанням для на-
ших науково-педагогічних пра-
цівників є навчитися заробляти 
гроші, використовуючи свій про-
фесійний потенціал. Тобто по-
трібна комерціалізація 

бна комерціалізація результатів 
науково-технічної діяльності. 

Дорадча діяльність є одним з 
елементів комерціалізації науко-
вої діяльності. Якщо викладач за-
конно заробляє (від слова – роби-
ти) гроші, використовуючи свою 
професійну майстерність, це 
сприяє не тільки підвищенню його 
кваліфікації, але й  знижує соціа-
льно-економічну напругу в колек-
тиві в умовах різкого зниження 
держбюджетного фінансування. 

ІПОД ХДАУ постійно розширює 
спектр дорадчої діяльності. Заслу-
говує уваги ініціатива вчених буді-
вельно-гідромеліоративного фа-
культету. В травні-червні 2013 р. 
за договорами з Обласним 
центром зайнятості, викладачами 
кафедр землевпорядкування та 
ГІС-технологій (керівник проекту – 
доктор с.-г. наук, професор кафе-
дри землевпорядкування, геодезії 

та кадастру Морозов О.В., вико-
навці: кандидат с.-г. наук, доцент 
кафедри ГІС-технологій в земле-
водокористуванні Шапоринська 
Н.М. та інші вчені й фахівці) про-
ведений ряд виїзних науково-
методичних семінарів в район-
них центрах області з метою на-
вчання і працевлаштування без-
робітних. В результаті проведен-
ня цієї дуже важливої для 
Херсонської області роботи, 
працевлаштовано 68 безробіт-
них. Це  вагомий внесок ХДАУ в 
реалізацію програми розвитку 
сільських територій, які здійснює 
Херсонська облдержадміністра-
ція. 

 
О.В.Аверчев – директор ІПОД, 
доцент 

 

Поздоровлення ювіляра на вченій раді ХДАУ 
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ХЕРСОНСЬКИЙ ДАУ ГОСТИННО ПРИЙНЯВ УЧАСНИКІВ ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

Згідно наказу Мі-
ністерства освіти і 
науки України з 28 по 
31 травня 2013р. в 
ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний 
університет» був 
проведений ІІ етап 
Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади 
із напряму підготовки 
«Технологія вироб-
ництва і переробки 
продукції тваринниц-
тва» серед студентів 
вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV  рівнів 
акредитації. Основна мета олімпіади 
– підвищення якості підготовки ква-
ліфікованих фахівців, пошук обда-
рованої студентської молоді і ство-
рення умов для її творчого зростан-
ня. 

Організаційний комітет олімпіади 
очолив ректор університету, доктор 
с.-г. наук, професор Базалій В.В., 
журі олімпіади - зав. кафедри техно-
логії виробництва продукції тварин-
ництва доктор с.-г. на-
ук, професор Дєбров 
В.В., апеляційну комі-
сію - доктор с.-г. наук 
професор Кучерявий 
В.П.- Вінницький Наці-
ональний аграрний 
університет, мандатну 
комісію - к.с.-г. наук до-
цент Нечмілов В.М. – 
заступник декана БТФ 
ХДАУ. 

Для проведення 
олімпіади колективом 
біолого-техноло-гічного 
факультету виконана 
значна підготовча ро-
бота: розроблена про-
грама,методичні рекомендації; гра-
фік проведення, визначені керівні 
органи олімпіади, розроблені конку-
рсні завдання та критерії оцінки їх 
виконання, підготовлені і розіслані 
всім вищим навчальним закладам 
запрошення до участі та ін.. інфор-
маційні матеріали. В олімпіаді при-
ймали участь 13 аграрних ВНЗ, 
представниками яких були 42 сту-
денти. 

Університет приймає студентів і 
викладачів- учасників олімпіади вже 
другий рік поспіль, тому за традиці-

єю, що склалась, кожна делегація бу-
ла зустрінута студентами- магістрами 
на авто або залізничному вокзалах, 
доставлена транспортом і урочисто 
зустрінута на центральному вході в 
університет. 

Після реєстрації і розміщення в гу-
ртожитку відбулася Всеукраїнська 
студентська науково – практична 
конференція на тему «Актуальні про-
блеми розвитку виробництва, пере-

робки, зберігання та якості продукції 
тваринництва». Основні напрями до-
сліджень студентів: годівля і техноло-
гія кормів, селекційно генетичні аспек-
ти в технології тваринництва, техно-
логії виробництва продукції тваринни-
цтва, технологія переробки, зберіган-
ня і стандартизації продукції тварин-
ництва та ін. З цікавими науковими 
доповідями виступили студенти Пол-
тавського, Подільського та Херсонсь-
кого ДАУ. Особливий інтерес викли-
кала доповідь студента Подільського 
ДАУ Комаровського А.В. на тему: 
«Канадська технологія - один із шля-

хів підвищення виробницт-
ва свинини в Україні» та 
студентки Полтавського 
ДАУ Худолій А.О. на тему: 
«Органічне виробництво 
козиного молока –
перспективний напрямок 
тваринництва». 

Вечері 28 травня для 
учасників конференції з 
концертом виступили ест-
радні і народні колективи 
центру дозвілля Херсонсь-
кого ДАУ. 

29 травня о 9год.ранку 
відбулося відкриття ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади за участі дирек-

тора Департаменту науки, освіти, 
молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Яценка А.А., першого 
проректора університету, професора 
Морозова В.В., декана біолого - тех-
нологічного факультету доцента Во-
роненка В.І., викладачів і співробіт-
ників факультету. 

Після короткої перерви з учасни-
ками олімпіади був проведений ін-
структаж про порядок виконання за-

вдань першого туру - 
розрахунково – практи-
чного випробування. 
Згідно методичних ре-
комендацій в завдання 
цього туру входили на-
вчальні дисципліни: 
розведення с.-г. тварин, 
годівля, генетика з біо-
метрією, гігієна тварин. 
Кількість завдань – 
шість, максимальна кі-
лькість балів -120. 

Другий тур, теорети-
чне випробування 
включав тестові за-
вдання - всього 60 тес-

тів, максимальна кількість балів -120.  
Третій тур – лабораторні випро-

бування. Завдання цього туру вклю-
чали питання дисциплін «Технологія 
переробки продукції тваринництва 
(м'ясо та м’ясні продукти, молоко і 
молочні продукти), технологія від-
творення стада. Студент повинен 
виконати дві лабораторні роботи: 
дослідження м’ясної сировини  (ор-
ганолітичні і лабораторні досліджен-
ня зразка м‘яса, оцінка якості проду-
кції вівчарства (товарна оцінка смуш-
ків асканійської каракульської породи 
овець). Максимальна кількість балів 

Останні приготування до урочистої зустрічі делегації 
(доценти аграрних університетів України) 

Зустріч на Херсонській землі. Делегація Львівського 
НУВМБ (керівник – Соколова Г.О. – у центрі) 
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за правильне виконання однієї ро-
боти 30. Загальна кількість балів -60. 

Максимальна кількість балів за 
правильне виконання 
усіх трьох випробувань -
300. 

Значну роботу з пе-
ревірки конкурсних за-
вдань виконало журі (го-
лова доктор с.-г. наук, 
професор Дєбров В.В.-
Херсонський державний 
аграрний університет), 
мандатна комісія (голова 
канд. с.-г. наук доцент 
Нечмілов В.М.) та апеля-
ційна комісія (голова док-
тор с.-г.наук професор 
Кучерявий В.П.-
Вінницький НАУ.) 

Після виконання усіх запланова-
них заходів з 1800 до 21 00  год. зі сту-
дентами проведена культурна про-
грама - екскурсія з відвідування істо-
ричних місць м.Херсона, прогулянка 
по р.Дніпро на катері. 

30 травня о 900  год. відбулося за-
сідання журі олімпіади з підведення 
підсумків виконання кожним учасни-
ком конкурсних завдань, визначен-
ню кількості балів індивідуально по 
кожному учаснику, визначення 
переможців в індивідуальному 
заліку за сумою трьох турів та в 
командному заліку- за сумою 
балів двох кращих учасників від 
кожного університету. 

Робота журі відбувалась за 
участі голів і членів мандатної і 
апеляційної комісій. 

О 1000 год. відбулося підве-
дення підсумків олімпіади та 
нагородження переможців. 

Урочисте засідання учасни-
ків олімпіади відкрив перший 
проректор, професор Морозов 
В.В., який наголосив на значен-
ні олімпіад як системи масових 
очних змагань з творчого за-
стосування здобутих знань, 
умінь і навичок серед студентів 
вищих навчальних закладів. 
Основна мета такого заходу – 
виявлення, відбір та підтримка 
обдарованої студентської мо-
лоді, розвиток і реалізація здіб-
ностей студентів, стимулювання 
творчої праці студентів, педагогічних 
та науково-педагогічних працівників, 
підвищення якості підготовки фахів-
ців, активізація навчально - пізнава-
льної діяльності студентів, системне 
вдосконалення навчального проце-

су, формування команд для участі в 
міжнародних олімпіадах. 

Рішенням журі перше місце за кі-

лькістю набраних балів (298 з 300 
можливих) зайняла студентка 
Херсонського ДАУ Россіхіна Юлія 
Олександрівна. Студентці вручено 
Свідоцтво, Почесна грамота та цінний 
подарунок. 

Друге місце в змаганнях посіла 
студентка Миколаївського НАУ Мари-
кіна Катерина Сергіївна (287 ба-
лів),третє місце за сумою набраних 
балів (284) посів студент Харківської 
державної зооветеринарної академії 

Носок Сергій Олексійович. Перемож-
цям також вручені Свідоцтва, Почесні 
грамоти і сувеніри на згадку про істо-
ричне місто Херсон. 

Викладачам – наставникам, що 
супроводжували делегації студентів, 
вручені Свідоцтва і пам‘ятні сувеніри.  

У командному заліку перемогу 
здобули студенти Миколаївського 
Національного аграрного універси-

тету Плаксін Оксана 
Миколаївна та Марикі-
на Катерина Сергіївна. 
Сума балів склала 554. 
Друге місце посіла ко-
манда Херсонського 
ДАУ в складі Россіхіної 
Юлії Олександрівни і 
Кравчук Оксани Дмит-
рівни. Сума балів ко-
манди -543. Третє міс-
це виборола команда 
Харківської державної 
зооветеринарної ака-
демії у складі Носка 
Сергія Олексійовича та 
Кривоногих Марії Еду-

ардівни. Команди переможці отри-
мали свідоцтва, грамоти та подарун-
ки. 

Професор Полтавського ДАУ Ку-
черявий В.П., доцент Полтавського 
ДАУ Петрівська Н.І., доцент Львівсь-
кого НУВМБ ім.С.З. Гжицького Соко-
лова Г.О.- поділилась враженнями з 
питань організації і проведення 
олімпіади, умов проживання і куль-
турної програми. Оцінка роботи 

ХДАУ усіх виступаючих з цих пи-
тань була дуже високою. 

Урочисте засідання закінчи-
лось колективним фотографуван-
ням на згадку, прощальним спіл-
куванням. Ректорат, деканат БТФ 
виражає щиру подяку активним 
організаторам олімпіади: доценту 
кафедри ТВПТ Бурак В.Г., доценту 
кафедри годівлі Ряполовій І.О., 
доценту кафедри технології пере-
робки і зберігання продуктів тва-
ринництва Сморочинському О.М., 
а також доцентам кафедри ТВПТ 
Панкєєву С.П., Карпенко О.В., ст. 
викладачу кафедри ТВПТ Наза-
ренко С.О., доценту кафедри годі-
влі Прокопенко П.С., доцентам 
кафедри генетики та розведення 
тварин Коваленко Т.С., Папакіній 
Н.С., Туніковській Л.Г., лаборанту 
кафедри Поліваній О.П. 

Згідно «Тимчасового Положен-
ня про Всеукраїнську олімпіаду» 
Херсонський ДАУ буде приймати 

учасників олімпіади і в наступному 
навчальному році. До нових зустрі-
чей, до нових перемог. 
 
В.В.Дєбров - зав. кафедри ТВПТ 
ХДАУ, голова журі ІІ етапу Всеукра-
їнської студентської олімпіади, 
професор   

Лабораторне випробування. Оце так завдання…  
Смушки-смушки… 

Диплом за перше місце! Перший проректор 
Морозов В.В. та декан БТФ Вороненко В.І. 

вітають студентку Россіхіну Юлію  
з перемогою 
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ВШАНОВУЄМО ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
Все прогресивне людство відзна-

чає 68-му річницю Великої Перемоги 
над фашистською Німеччиною. Скіль-
ки б не минуло часу, ми завжди будемо 
згадувати Перемогу сорок п'ятого зі 
словами вдячності і поваги до наших 
ветеранів. Кожний 
День Перемоги – це 
час осмислення прой-
деного шляху у Вели-
кій Вітчизняній війні, 
який дає можливість 
ще раз подякувати 
Вам, наші славні вете-
рани, за Ваш вклад в 
перемогу над фашиз-
мом. 

Все далі й далі від-
діляють нас роки від 
минулих бойових по-
дій. Все менше і мен-
ше залишається по-
руч з нами ветеранів, 
чия юність була опа-
лена війною. Більше ста учасників бо-
йових дій Великої Вітчизняної війни 
ХДАУ повернулися з фронту в наш на-
вчальний заклад для його розбудови. 
А сьогодні, 68 років потому, з них за-
лишилося лише 6 ветеранів. 

У нашому навчальному закладі 
склалася добра традиція. Ветерани 
Великої Вітчизняної війни проводять 
зустрічі зі студентами, адже їх спогади і 
розповіді – це жива істо-
рія боротьби народу за 
Свободу і Незалежність 
нашої Вітчизни. 

Зустрічі ветера-нів-
фронтовиків напередо-
дні свята Перемоги від-
булися у нашому універ-
ситеті і цього року. 

Крім ветеранів-
фронтовиків, на зустріч 
були запрошені і воїни 
бойових дій, а також го-
лова Херсонської обла-
сної Ради Пелих В.Г., го-
лова виконкому Третяк 
Л.Я., голова Ради вете-
ранів Комсомольського 
району м. Херсона Вознюк Н.Д. та інші 
представники громадськості міста. 

Святково одягнені, з орденами і 
медалями, у доброму настрої ветера-
ни зібралися в приймальні адміністрації 
університету. 

У своєму зверненні, зі щирими сло-
вами, ректор університету Базалій В.В. 
привітав присутніх з Днем Перемоги, 

побажав добробуту, міцного здоров'я та 
довгих років життя. 

Після вручення ветеранам квітів і по-
здоровлень, присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували пам'ять загиблих воїнів та 
ветеранів війни, які пішли з життя. Були 
покладені корзини з живими квітами до 

Стели загиблих у Великій Вітчизняній 
війні викладачів та співробітників нашого 
навчального закладу. 

Учасники студентської самодіяльно-
сті для присутніх влаштували концерт, 
присвячений Дню Перемоги. Зі сльозами 
на очах ветерани слухали пісні воєнних 
років. Довго за святковим столом лунами 
спогади та розповіді тих, чиї груди при-
крашали ордени і медалі. 

Серед тих, хто взяв до рук зброю і 

став на захист своєї Батьківщини від 
фашизму, був і 18-річний юнак з Кахов-
щини Гавриленко Олександр Олександ-
рович. Так почався його бойовий шлях, 
опалений війною. Сильний, енергійний 
та рішучий юнак, швидко завоював ав-
торитет серед однополчан. Він стає роз-
відником і призначається командиром 
відділення полкової кінної розвідки. Виз-
воляв лівобережну Україну, рідну Херсо-

нщину та підступи до Криму. У розвідці 
боєм у січні 1944 року був тяжко пора-
нений і в свої неповні 19 років став ін-
валідом I групи. 

За відвагу та сміливість був нагоро-
джений багатьма медалями та трьома 
орденами. По війні закінчив Херсонське 

педучилище, Одеський 
державний університет та 
аспірантуру при Київському 
державному університеті. 
Ветеран Великої Вітчизняної 
війни успішно працював 50 
років у вищих навчальних 
закладах м. Херсона. 

Бажаємо вельмишанов-
ному Олександру Олексан-
дровичу доброго здоров'я та 
ще довгих років життя. 

Кажуть у війни нежіноче 
обличчя, і це дійсно так. Але 
горе не питає, хто є хто. 
Двадцятирічна ленінградка 
Ведмідь Галина Олександ-
рівна в лютому 1942 року 

була призвана в діючі ряди Червоної 
Армії в блокадному Ленінграді і пройш-
ла бойовий шлях в артилерійському 
полку до кінця війни. 

Бойові заслуги ветерана Великої Ві-
тчизняної війни Галини Олександрівни 
відмічені вісьмома медалями і ордена-
ми. 

Після війни, за сімейними обстави-
нами, Галина Олександрівна переїж-

джає на проживання в 
наше місто і плідно пра-
цює близько 40 років 
секретарем деканату 
агрономічного факуль-
тету. 

Побажаємо Галині 
Олександрівні, ветерану 
Великої Вітчизняної вій-
ни, міцного здоров'я, 
благополуччя та довгих 
років життя. 

Минають дні, спли-
вають роки, але ми 
завжди будемо пам'ята-
ти Вас, Ветерани Вели-
кої Вітчизняної війни.  

9 Травня – не просто свято на честь 
Перемоги, це день нашої Пам'яті "Ніхто 
на забутий. ніщо не забуто". 

 
П.С.Прокопенко - Голова ради вете-
ранів Херсонського ДАУ, доцент  

 

Зустріч членів ректорату і студентівз Ветеранами-
фронтовиками напередодні свята Перемоги 

Покладання квітів до Стели загиблих викладачів і співробі-
тників у Великій Вітчизняній війні (9 травня 2013 р.) 



 6 №6 (57) червень 2013 р. 

НАВЧАННЯ ГОЛІВ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД 
 

7 червня 2013 року на базі 
Інституту післядипломної освіти 
та дорадництва Херсонського 
державного аграрного універси-
тету за підтримки Херсонської 
обласної адміністрації проведе-
но планове навчання голів сіль-
ських та селищних рад за темою 
«Інноваційно-інвестиційні засади 
сталого розвитку сільських тери-
торій». У семінарі взяли участь 
233 особи: голови сільських та 
селищних рад, заступники голів 
районних адміністрацій, голови 
та активісти сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів, 
науковці. 

Відкриваючи семінар, заступ-
ник голови обласної державної 

адміністрації Михайло Мельник 
зазначив: «Обласна державна 
адміністрація організувала цей 
захід, щоб допомогти реалізувати 
виконання в області державної 
політики розвитку сільських тери-
торій та навчити методиці розвит-
ку територіальних громад». 

Під час семінару  розглядалися 
питання територіального плану-
вання, інноваційно-інвестиційних 
засад регулювання і підтримки 
розвитку сільських територій, роз-
витку кооперації та сільського зе-
леного туризму, питання екології 
та законодавчого забезпечення 
розвитку земельних відносин.  

Як відмітив перший проректор 
ХДАУ Володимир Морозов, нау-

ково-педагогічними працівниками 
нашого університету розроблено 
та презентовано Методичні ре-
комендації до виконання 
короткострокової програми 
розвитку сільських територій 
Херсонської області «Соціальне 
проектування та розвиток 
сільських територій». 
Сподіваємося, що наданий мате-
ріал допоможе лідерам сільських 
громад розробити та 
представити проекти розвитку 
територіальних громад.  
О.В.Аверчев - директор ІПОД, 
доцент  

  
Навчання голів селищних і сільських рад в ХДАУ Керівництво Херсонської області та Херсонського 

державного аграрного університету 
******************* 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» 
28-29 травня 2013 року на 

економічному факультеті з ініці-
ативи провідних вчених-
економістів регіону і співробітни-
ків ПАТ «Райффайзен банк 
Аваль» була проведена ІІІ Все-
українська науково-практична 
конференція «Фінансова систе-
ма України: стан, проблеми, пе-
рспективи». Проведена конфе-
ренція стала своєрідним підсум-
ком багаторічної плідної праці 
викладачів, аспірантів, магістрів 
кафедри фінансів, яку очолює 
доктор економічних наук, профе-
сор Танклевська Н.С. У конфе-
ренції прийняли участь понад 
120 вчених, фахівців-
фінансистів, молодих науковців, 
студентів з одинадцяти провід-

них закладів освіти ІV рівня акре-
дитації, зокрема Херсонського 
державного аграрного університе-
ту, Національного університету 
біоресурсів і природокористуван-
ня України Кабінету Міністрів 
України, Херсонського національ-
ного технічного університету, 
Львівського національного аграр-
ного університету, Херсонського 
державного університету та ін.  

Відкрив пленарне засідання 
конференції перший проректор, 
професор Морозов В.В. З приві-
танням до учасників конференції 
звернувся заступник  начальника 
управління департаменту опера-
ційного сервісу ПАТ «Райффай-
зен банк Аваль» Воронов А.І., 
який відмітив, що йому приємно 

те, що на факультеті щорічно 
проводяться наукові конферен-
ції, які сприяють забезпеченню 
відповідного рівня підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців та 
формуванню талановитої студе-
нтської молоді. На пленарному 
засіданні виступили провідні фа-
хівці фінансової системи області: 
Резніченко Л.Г., начальник 
управління пенсійного забезпе-
чення головного управління Пен-
сійного фонду України в Херсон-
ській області; Олексієнко А.С., 
головний державний податковий 
ревізор-інспектор відділу спеціа-
льних перевірок Управління по-
даткового контролю. Характер-
ною особливістю конференції 
була участь в її роботі багатьох 
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вчених-економістів, 
зокрема Худо-
лій Л.М., доктора 
економічних наук, 
професора, завіду-
вача кафедри пода-
ткової та страхової 
справи НУБіП Украї-
ни; Грановської Л.М., 
доктора економічних 
наук, професора, 
завідувача кафедри 
гідромеліорацій та 
економіки приро-
докористування 
ХДАУ, Ушкарен-
ко Ю.В., доктора 
економічних наук, 
професора, завідувача кафедри 
економічної теорії ХНТУ та інших 
вчених економістів. 

Робота конференції проходи-
ла за секціями: стан та перспек-
тиви розвитку фінансової систе-

ми України; розвиток державних 
фінансів України; становлення і 
розвиток банківської системи 
України; особливості фінансово-
облікового забезпечення функціо-
нування сільськогосподарських 

підприємств; тенде-
нції та проблеми 
функціонування фі-
нансового ринку 
України; актуальні 
проблеми розвитку 
міжнародних фінан-
сів. Всі учасники, які 
були визначені пе-
реможцями, отри-
мали сертифікати за 
активну участь у ро-
боті конференції та 
були нагороджені 
цінними подарунка-
ми. За результатами 
проведення даного 
наукового заходу на-

друковано збірник матеріалів на-
уково-практичної конференції. 

 
О.Г. Савченко – декан економіч-
ного факультету, доцент 

********** 

РЕЗУЛЬТАТИ 
регіонального етапу Всеукраїнського фестивалю художньої творчості се-
ред колективів в ВНЗ Мінагрополітики України “Софіївські зорі” на базі 
Херсонського державного аграрного університету (9 квітня 2013 року) 
За рішенням журі регіонального 

етапу Всеукраїнського фестивалю 
художньої творчості серед колективі 
ВНЗ Мінагрополітики України “Софі-
ївські зорі”, який проводився на базі 
Херсонського державного аграрного 
університету за участю переможців 
обласного етапу фестивалю, колек-
тивів художньої самодіяльності (Ми-
колаївської, Херсонської, Кіровоград-
ської, Одеської, Черкаської, Запорізь-
кої областей та Автономної Респуб-
ліки Крим) переможцями визнано: 
У піджанрі народна хореографія 
І місце  
- танцювальний колектив «Первоц-
віт» Херсонський ДАУ 

У піджанрі народні звичаї та обря-
ди: 
І місце  
- студентський театральний колектив 
«Буріме» Херсонський ДАУ 
У піджанрі вокальні ансамблі: 
ІІІ місце отримали: 
- вокальний колектив студентів «Віно-
чок» Новокаховського коледжу ТДАТУ; 
- ансамбль хлопців Каховського коле-
джу 
У піджанрі солоспів : 
І місце 
- Анастасія Хахалева, Новокаховський 
коледж ХДАУ; 
- Вікторія Котельницька, Каховський 
коледж 
ІІ місце  

- Людмила Усачова, Новокаховський 
коледж; 
- Олександр Жуков, Херсонське мо-
рехідне училище; 

Вітаємо переможців регіонального 
етапу Всеукраїнського фестивалю 
художньої творчості "Софіївські зорі"! 

Журі фестивалю: 
П.Андрійчук - Голова журі, Заслуже-
ний працівник культури України, про-
фесор Київського національного уні-
верситету культури і мистецтва  
Р.Фондера - директор центру культу-
ри Київського  
торгово-економічного університету 
І.Лепеха - завідувач кабінету - ДУ 
«НМЦ «Агроосвіта» 

  
Фото лауреатів фестивалю "Софійські Зорі" 

Пленарне засідання ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Фінансова система України: стан, проблеми, 

перспективи» 
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РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТІВ ТА КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ 
Рішенням Вченої ради університету від 06 червня 2013 року (протокол №8), враховуючи розвиток фа-

культетів, відкриття нових спеціальностей і подання вчених рад факультетів, переіменовані ряд факультетів 
і кафедр: 

Факультети: 
 рибогосподарсько-екологічний факультет - на факультет рибного господарства та природокористу-

вання; 
 будівельно-гідромеліоративний факультет - на факультет водного господарства, будівництва та зе-

млевпорядкування; 
Кафедри: 
 об’єднати кафедру екології і кафедру охорони довкілля та збалансованого природокористування - на 

кафедру екології та сталого розвитку; 
 кафедру хімії – на кафедру хімії та біології; 
 кафедру гідробіоресурсів – на кафедру водних біоресурсів та аквакультури. 
 кафедру землевпорядкування та архітектурного проектування – на кафедру землевпорядкування, 

геодезії та кадастру; 
 кафедру фізики та прикладної механіки – на кафедру фізики та загальноінженерних дисциплін; 
 кафедру ГІС-технологій – на кафедру ГІС-технологій в земле водокористуванні; 
 кафедру гідромеліорацій та економіки природокористування – на кафедру сільськогосподарських 

меліорацій та економіки природокористування. 
Створені 2 нові кафедри: лісового та садово-паркового господарства на факультеті рибного господарс-

тва та природокористування (завідувач кафедри – к.с.-г.н., доцент Шевчук В.В.); інформаційно-
консультативного забезпечення АПВ та розвитку сільських територій на базі ІПОД (завідувач кафедри – к.с.-
г.н., доцент Аверчев О.В.). 

 
С.О. Лавренко – вчений секретар ХДАУ, доцент 

* * *  

З 50-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ 
Кафедра землеробства та 

колектив Херсонського ДАУ по-
здоровляють Рудіка Олександра 
Леонідовича з нагоди 50-річчя 
від дня народження. 

В це чудове свято дозвольте 
висловити Вам найщиріші поба-
жання! 

День народження - це не про-
сто свято, це привід задуматися 
про пройдений життєвий шлях і 
намітити чергові плани на май-
бутнє, нові вершини, які нале-
жить підкорити. У цей день від 
усієї душі хочемо побажати Вам 
здоров'я, бадьорості, сімейного 
тепла і затишку, активної плідної 
роботи, нових творчих ідей, вигі-
дних вкладень, широких можли-
востей і перспективних проектів, 
надійних партнерів, плідної ро-
боти і повноцінного відпочинку, 
здійснення всіх задумів! Наполе-
гливості і терпіння у вирішенні 
щоденних завдань! 

Рудік Олександр Леонідович 
народився 14 червня 1963 році в 

смт. Велика Лепетиха у сім’ї слу-
жбовців.  

Закінчив Херсонський сільсько-
господарський інститут ім. 
А.Д. Цюрупи у 1985 році за спеці-
альністю «Агрономія» та отримав 
кваліфікацію «Вчений агроном» з 

відзнакою. Кандидат сільського-
сподарських наук з 1994 р., до-
цент - з 1997 р. 

Має 93 друкованих праці, з 
них 55 наукових. 

За час роботи в університеті 
Рудік О.Л. проявив себе як здіб-
ний науковець, висококваліфіко-
ваний та принциповий викладач. 
Приймає активну участь у вихов-
ній, навчальний та науковій під-
готовці студентів, організації і 
вдосконалення навчального 
процесу, впровадженні в практи-
ку досягнень науки і передового 
досвіду. Він користується заслу-
женою повагою і авторитетом 
серед колег, підлеглих і студен-
тів університету. 

 
Ректорат, профспілковий ко-

мітет, редколегія газети «Аграр-
ник» та колектив університету 
щиро і сердечно вітають Олекса-
ндра Леонідовича і бажають міц-
ного здоров'я, творчого натхнен-
ня, сімейного благополуччя. 

 
 «Аграрник»  

Засновник - колектив Херсонського 
державного аграрного університету. 
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