
 
●Подія 

УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ 
8 та 9 травня студенти, викладачі та співробітники нашого універ-

ситету прийняли участь в урочистостях з нагоди святкування 69-тої 
річниці Дня Перемоги в Великій Вітчизняній війні. 

8 травня в університеті відбулося святкове привітання у виконанні 
учасників Центру культури і мистецтв ХДАУ, на який були запрошені 
ветерани ВВВ, воїни-афганці нашого університету, представники рек-
торату та гості. 

9 травня студенти та представники ректорату університету прийн-
яли участь в покладанні квітів до пам’ятників загинувшим воїнам в 
Паркі Слави та на Сухарному кладовищі м. Херсон. 

Щиро вітаємо ветеранів з нагоди свята! 
В.В. Базалій – ректор університету, д.с.-г.н., професор 

 
Біля стели співробітників та студентів університету, які загинули під час 

Великої Вітчизняної війни (9 травня 2014 року) 

  
Святкове привітання у виконанні учасників Центру культури і 

мистецтв ХДАУ 
Пісенне привітання від ветеранів у виконанні ветерана ВВВ 

Жабського Миколи Тимофійовича 

ЧИТАЙТЕ У ЦЬОМУ НОМЕРІ: 
 
● Зліт юних лісівників 
 
● Випуск фахівців 
 
● Навчальна сесія очно-
заочної школи здібної учнів-
ської молоді «Юний дослід-
ник» Херсонського відділення 
МАН України 
 
● Міжнародна конференція на 
агрономічному факультеті 
 
● Спецрада інформує 
 
● Особливості працевлаш-
тування випускників 
 
● Дві спеціальності – два ди-
плома 
 
● Студентське життя 
 
● Оголошення, привітання, 
поздоровлення 
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ІІІ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ЮНИХ ЛІСІВНИКІВ 

  
Відкриття зльоту та виставки-презентації команд. Під час захисту науково-дослідницьких робіт команд 
 
29 квітня 2014 року в нашому університеті відповідно до 

наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Херсонської обласної держадміністрації та з метою активі-
зації участі учнівської молоді в природоохоронній та дослі-
дно-експериментальній роботі в галузі лісового господарс-
тва, збереженні біологічного різноманіття лісових екосис-
тем було організовано і проведено ІІІ обласний зліт учнів-
ських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів. У зльоті прийняло участь 7 команд юних лісівни-
ків з Бериславського, Білозерського, Великоолександрівсь-
кого, Голопристанського, Цюрупинського районів та м. 
Херсону і Нової Каховки. 

Зліт розпочався з урочистого відкриття зльоту та ви-
ставки-презентації команд. Потім відбувся захист науково-
дослідницьких робіт команд у галузі лісового господарст-
ва, підведення підсумків та нагородження переможців. 
Для учнів було організовано екскурсію по університету та 
території дендрологічного парку. 

За результатами конкурсу місця було розподілено на-
ступним чином: 

І місце – команда Малокопанівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Голопристанського району, вихованці 
гуртка «Юні лісівники-дендрологи» (керівник Андрієць Л.І.) 
Голопристанської районної станції юних натуралістів. 
ІІ місце: - команда Старосільської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району, вихованці  

 
гуртка «Юні лісівники-дендрологи» (керівник Гавриленко 
Т.П.) комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 
обласної ради; 

- команда Музиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Білозерського району, вихованці гуртка «Юні лісівни-
ки-дендрологи» (керівник Васильєв В.М.) комунального за-
кладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської обласної ради; 

- команда Качкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Бериславського району (керівник Богонко Л.М.). 

ІІІ місце: - команда комунального закладу «Цюрупинська 
спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Херсонсь-
кої обласної ради, вихованці гуртка «Юні лісівники-
дендрологи» (керівник Діденко Г.В.) комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської моло-
ді» Херсонської обласної ради; 

- команда Корсунської загальноосвітньої школи І-ІІ сту-
пенів Новокаховської міської ради (керівник Гончар О.П.); 

- команда Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 46 Херсонської міської ради, вихованці (керівники 
Козуб Н.М., Карпій С.З.) Херсонського Центру дитячої та 
юнацької творчості. 
Вітаємо учасників зльоту, бажаємо успіхів в науково-
дослідній роботі та чекаємо їх для подальшого навчання на 
спеціальностях «Лісове та садово-паркове господарство» 
та «Агрономія» 

М.І. Федорчук – проректор з наукової роботи, д.с.-г.н., професор 

  
Виставку-презентацію відвідав начальник управління 

освіти і науки Херсонської ОДА Яценко А.А. 
Команда Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Голопристанського району 
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ВИПУСК ФАХІВЦІВ ОКР «БАКАЛАВР» НА ДЕННОМУ ВІДДІЛЕННІ 

АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В 2013-2014 НАВЧ. РОЦІ 
25 квітня 2014 року відбувся випуск фа-

хівців з ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 
«Агрономія» на денному відділенні агроно-
мічного факультету. 

61 випускник денного відділення агро-
номічного факультету та 2 екстерни за ре-
зультатами складання державного тестово-
го іспиту та захисту випускних робіт з ОКР 
6.090101 "Бакалавр" отримали дипломи ба-
калаврів з кваліфікацією «Технолог з агро-
номії». Серед них диплом бакалавра з від-
знакою отримали Грідякіна А.М., Дереза 
Г.Г., Паршина А.В., Носова Н.Ю. 

За підсумками захисту державна екза-
менаційна комісія рекомендувала студен-
тів, які мають схильність до науково-
дослідної роботи до вступу в магістратуру, 
а результати цих випускних робіт – до 
впровадження у виробництво: Дерезу Г.Г., Жуш-
ман К.В., Чернишову В.О., Паршину А.В., Бара-
ша О.А., Куліш В.Ю., Ніконову І.С., Котова Б.С., Грі-
дякіну А.М., Шиян О.О., Гупало А.А., Жигулу Є.В., 
Карпенко В.В., Носову Н.Ю., Кривов`яза А.О., Іва-
нець В.М., Юхна Д.В., Макогончука С.Б., Гребельну 
Є.Ю., Чернову А.В., Тяпченка О.М., Макаренка В.В., 
Посуховського А.О., Гайдаєнко А.А., Ткач Ю.М., Ва-
сильченко Т.С., Фещук К.А. 

Державна екзаменаційна комісія відмітила гли-
бокі знання і кращі доповіді студентів: Бараба-
ша О.А., Носової Н.Ю., Макогончука С.Б., Гребель-
ної Є.Ю., Ткач Ю.М., Васильченко Т.С. 

За підсумками захисту дипломних робіт держав-
на екзаменаційна комісія рекомендувала до участі в 
першому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових 
робіт з напрямку «Агрономія» у 2014-2015 навчаль-
ному році студентів: Чернишову В.О., Паршину А.В., 
Барабаша О.А., Котова Б.С., Грідякіну А.М., Карпен-
ко В.В., Носову Н.Ю., Кривов`яза А.О., Іванець В.М., 
Макогончука С.Б., Гребельну Є.Ю., Гайдаєнка А.А., 
Ткач Ю.М., Васильченко Т.С. Вітаємо випускників та 
бажаємо їм успіхів в подальшому навчанні з освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Ма-
гістр»! 

І.М. Мринський – декан АФ, к.с.-г.н., доцент 
 

ТЕАТРАЛІЗОВАНА-АКЦІЯ ПРОТИ ПАЛІННЯ 

Як стверджують спеціалісти, тютюнопаління - 
причина багатьох захворювань. У країнах Європи 
вживання тютюну є основною причиною 1,2 млн. 
смертей на рік, а в Україні з цієї причини гинуть 110 
тисяч людей щороку. Згідно з міжнародної кваліфі-
кації хвороб, тютюнопаління класифікується як за-
хворювання - розлади психіки та поведінки внаслі-
док вживання тютюну.  

Тютюнопаління широко розповсюджене серед 
студентства і негативно впливає на стан соматично-

го та психологічного здоров’я. Нами встановлено, 
що студентам-курцям найчастіше передує паління в 
мікрогрупах в підлітковому віці. Психологічний ас-
пект тютюнопаління пов’язаний із самостверджен-
ням студентів в соціальній групі. У юнаків-курців пе-
реважає непряма і вербальна агресія і роздрату-
вання. На стадії психічної залежності від тютюнопа-
ління особистість юнаків-студентів зазнає змін і стає 
усе більш примітивною.  

Проявляється тенденція нівелювання особистіс-
них особливостей. На перший план виступають 
згрубіння і цинізм, що потребує психокорекційних 
заходів в стінах вищого навчального закладу. В сві-
товій практиці виділяють три підходи до боротьби із 
тютюнопалінням: роз’яснювальний, обмежувально-
заборонний і всебічне усунення (в тому числі і замі-
щення).  

У квітні 2014 року центром культури та мистецтва 
(театр студентської мініатюри «Буріме») провели 
театралізована-акція проти паління, що і пояснило її 
ефективність в боротьбі з палінням серед студент-
ської молоді в університеті. 

О.І. Любенко – помічник ректора з виховної роботи 
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НАВЧАЛЬНА СЕСІЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ ШКОЛИ  
ЗДІБНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК» 

ХЕРСОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ 
 

8 квітня 2014 року в нашому університеті відпо-
відно до плану роботи комунального закладу «Ма-
ла академія наук» учнівської молоді Херсонської 
обласної ради, з метою підвищення рівня підготов-
ки з науково-дослідницької діяльності учнів закла-
дів освіти області було проведено навчальну сесію 
очно-заочної школи здібної учнівської молоді 
«Юний дослідник» Херсонського відділення МАН 
України.  

Зі сторони університету в роботі секцій очно-
заочної школи «Ботаніка, агрономія», «Екологія та 
охорона довкілля» прийняли участь кандидати с.-г. 
наук, доценти кафедри ботаніки та захисту рослин 
Мринський І.М. і Онищенко С.О. та кандидат с.-г. 
наук, доцент кафедри екології та сталого розвитку 
Алмашова В.С. 

9 квітня 2014 року роботу очно-заочної школи 
було продовжено на базі Херсонського обласного 
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівсь-
кої молоді" Херсонської обласної ради. 

Вітаємо учасників очно-заочної школи здібної 
учнівської молоді «Юний дослідник» та чекаємо їх 
для подальшого навчання на спеціальностях «Лі-
сове та садово-паркове господарство», «Агроно-
мія», «Екологія, охорона навколишнього середо-
вища та збалансоване природокористування». 

 
І.М. Мринський – декан АФ, к.с.-г.н., доцент 

 
 
 
 
 

  
Під час екскурсії територією «Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 

Знімок на пам’ять про відвідування «Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради 
 

Привітальне слово до учасників очно-заочної школи пер-
шого проректора, професора Морозова В.В. 

Практичні заняття з учасниками очно-заочної школи 
проводить Мудрак Т.О. 
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ 

ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ” 
20-22 червня 2014 року в нашому університеті відбулася 

міжнародна наукова конференція “Онтогенез – стан, про-
блеми та перспективи вивчення рослин в культурних та 
природних ценозах”, присвячена 140-річчю створення 
Херсонського державного аграрного університету. 

Організаторами конференції виступили: Міністерство 
освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та про-
довольства України, Національний ботанічний сад ім. М.М. 
Гришка НАНУ, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет». 

Мета конференції – обмін інформацією та пошук інно-
ваційних підходів в сфері вивчення онтогенезу рослин, що 
дозволяє знайти шляхи раціонального використання наяв-
ного біогенетичного потенціалу флори. 

Програма конференції пленарне засідання та виступи 
на секціях, проведення круглого столу “Ефективність науко-
вих досягнень і впровадження їх результатів в аграрне виро-
бництво”, відвідування "Південної державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліо-
рації НААН", "Інституту рису НААНУ". 

На честь відкриття конференції відбулося висадження 
гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.), інтродукованого з Бо-
танічного саду Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна, на якому були присутні учасники конференції 
та представники ректорату ХДАУ. 

Для учасників конференції було проведено цікаву екску-
рсію по м. Херсон, дендропарку ХДАУ. Також учасники кон-
ференції відвідали осередок зеленого туризму Херсонської 
області – Зелені хутори Таврії. 

 

  
Відкриття пленарного засідання. З привітальним словом 

виступає ректор ХДАУ доктор с.-г. наук,  
професор Базалій В.В. 

З привітальним словом до учасників конференції висту-
пає проректор з наукової роботи ХДАУ доктор с.-г. наук, 

професор Федорчук М.І. 
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Серед почесних гостей Міжнародної наукової конфе-

ренції був присутній Осадовскі Збігнєв (Osadowski 
Zbigniew), доктор с.-г. наук, професор Поморської Академії в 
Слупську (Польща). 

 

  
Виступ доктора с.-г. наук, професора Поморської  
Академії в Слупську (Польща) Збігнєва Осадовскі 

Виступ доктора біологічних наук, професора Нікітського 
ботанічного саду - ННЦ Работягова В.Д. 

  
Під час екскурсії до Південної державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції Інституту водних проблем і 

меліорації НААН. Виступ директора станції Лимаря В.А. 

Виступ заступника директора з наукової роботи  
Інституту рису НААНУ канд. с.-г. наук Скидана В.О. 

 
Тематика конференції (напрямки роботи секцій): 
1. Індивідуальний розвиток рослин та збереження біо-

логічної різноманітності флори. 
2. Актуальні проблеми сучасного рослинництва. 
3. Нетрадиційні та лікарські рослини. Перспективи їх 

використання. 
В конференції прийняли участь науковці з України, Ро-

сії, Республіки Польша, Республіки Молдова. В своїх нау-
кових доповідях вчені представили результати роботи 42 
установ. 

Серед почесних гостей Міжнародної наукової конфе-
ренції був присутній Осадовскі Збігнєв (Osadowski 
Zbigniew), доктор с.-г. наук, професор Поморської Акаде-
мії в Слупську (Польща). 

Міжнародна наукова конференція прийняла постано-
ву: 
 Розробити стратегію сталого екологічного розви-

тку адаптивного землеробства в Україні; 

 Ефективно використовувати інтегроване управління 
водними, земельними та матеріальними ресурсами; 
 При створенні технологічних систем враховувати 

наукові підходи, що базуються на агроекологічній оцінці зе-
мель; 
 Враховувати перспективи оперативного плануван-

ня та ведення точного сільського господарства; 
 Постійно працювати над інтеграцією с залученням 

інвестицій в сільське господарство; 
 Систематично розробляти нові методи та напрямки 

в адаптивному землеробстві країни. 
Результатом роботи конференції є видання збірника тез 

доповідей, який отримали учасники конференції. Крім того, 
матеріали конференції будуть опубліковані в черговому ви-
пуску збірника “Таврійський науковий вісник”, який видається 
під грифом ВАК України. Також кожен з учасників отримав 
сертифікат міжнародного зразка про участь в конферен-
ції. 

 
І.М. Мринський – декан АФ, к.с.-г.н., доцент 
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ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 67.830.01  
27 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ 

 
27 червня 2014 року в університеті відбулося 

чергове засідання спеціалізованої вченої ради 
Д 67.830.01 по захисту кандидатських та докторсь-
ких дисертацій за спеціальністю 06.01.02 – сільсько-
господарські меліорації та 06.01.09 – рослинництво. 
На засіданні було розглянуто 3 кандидатські дисер-
тації. 

На захист було винесено дисертацію Кудінова 
Сергія Володимировича на здобуття наукового 
ступеня кандидата сільськогосподарських наук на 
тему: «Агротехнические приёмы повышения про-
дуктивности кормовых и газонных агрофитоце-
нозов в условиях предгорно-степного Крыма» за 
спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (науковий 
керівник – доктор сільськогосподарських наук, ака-
демік НААН України Адамень Федір Федорович); 
Ревтьо Олесі Ярославівни на здобуття наукового 

ступеня кандидата сільськогосподарських наук на 
тему: «Удосконалення технології вирощування ку-
курудзи на меліорованих землях південного Степу 
України» за спеціальністю 06.01.02 – сільськогоспо-
дарські меліорації (науковий керівник – доктор сіль-
ськогосподарських наук, професор, академік НААН 
України Ушкаренко Віктор Олександрович) та Ону-
фран Людмили Іванівни на здобуття наукового 
ступеня кандидата сільськогосподарських наук на 
тему: «Оптимізація елементів технології вирощу-
вання ячменю ярого в південному Степу України» 
за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво (науковий 
керівник – кандидат сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник Заєць Сергій Олек-
сандрович). 

Рішення спеціалізованої вченої ради щодо роз-
глянутих дисертаційних робіт позитивне. 

 

 
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 Виступ дисертанта Онуфран Л.І. 

             
Виступ наукового керівника Ревтьо Олесі Ярославівни док-

тора сільськогосподарських наук, професора, академіка 
НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича 

Виступ дисертанта Ревтьо О.Я. 

 
С.О. Лавренко – вчений секретар спецради Д 67.830.01 
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ВИПУСК ФАХІВЦІВ ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» НА АГРОНОМІЧНОМУ  
ФАКУЛЬТЕТІ В 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

04 липня 2014 року відбувся випуск фахівців з ОКР 
«Спеціаліст» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» на 
денному відділенні агрономічного факультету. 

32 випускника денного відділення агрономічного 
факультету за результатами складання комплексного 
кваліфікаційного іспиту та захисту випускних робіт з 
ОКР 7.09010101 "Спеціаліст" отримали дипломи спеці-
алістів з кваліфікацією «Агроном». 

За результатами захисту дипломні роботи (проек-
ти) студентів 5 курсу агрономічного факультету: Рома-
ненко А.Г., Могилевської О.О., Сови Р.С., Гончара Є.О., 
Кулікової Ю.В., Ништи В.В., Томчука А.О., Позняк Г.А., 
Вдовиченка А.Г., Шеремета С.С., Худякова Д.І. реко-
мендовані до впровадження у виробництво. Доповіді 
студентів Могилевської О.О., Сови Р.С., Томчука А.О. 
визнані кращими. 

Державна екзаменаційна комісія рекомендувала 
студентів, які мають схильність до науково-дослідної ро-
боти до вступу в аспірантуру: Могилевську О.О., Михай-

личенко Н.В., Сову Р.С., Гончара Є.О., Ништу В.В, Томчу-
ка А.О., Позняк Г.А., Вдовиченка А.Г., Худякова Д.І. 

І.М. Мринський – декан АФ, к.с.-г.н., доцент 
 

ПАТРІОТИ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Нема на світі України!  
Немає другого Дніпра! 

Т.Г. Шевченко 
Найціннішою вірою, що живе в серці кожного з 

нас, повинна бути віра в свій народ! Батьки, вихова-
телі дитсадка та вчителі намагалися закласти в нас 
патріотичність та любов до України! Вивчаючи літе-
ратуру, рідну мову ми знайомилися з поетами, ху-

дожниками, письменниками, діячами театру та кіно, 
котрі беззаперечно вірили! Вони страждали, відси-
джуючи роками у в’язницях, жертвували життям, але 
не полишали віри в наш народ, в нашу Україну! 

Чи любиш ти свою країну? 
Чи в тебе іншої нема? 
Чи знаєш мову ти єдину? 
Та чи єдина ти сама? 
Чи віриш в нашу перемогу? 
Чи прославляєш навіки 
Свій рідний дім, свою дорогу, 
Свої прожиті тут роки? 
Чи патріот ти Неньки досі? 
І що б зробив із москалем, 
Через якого діти босі, 
А в рідних тисячі проблем? 
Люби!Люби і сподівайся, 
Що путь до щастя приведе! 
Гей, Україно, підіймайся! 
Удача з нами поруч йде! 

 
Саме такі вірші змушують замислюватись над тими 

нещастями, які переживає наш народ. Величезна кіль-
кість мітингів та патріотичних рухів проводиться з метою 
відстояти права України, зберегти її самостійність та не-
залежність!  

В нашому університеті постійно проходять заходи па-
тріотичного характеру. Зокрема, 27 березня 2014 року бу-
ло проведено студентську акцію «Херсон – це Україна». 
Величезна кількість студентів ХДАУ взяло участь в цьому 
мітингу. Всі виступали з метою підтримати Україну в тяж-

кий для неї період, показати, що Херсон – це українське міс-
то! Студенти та викладачі, озброївшись прапорами, плака-
тами, жовто-синіми кульками та стрічками, викрикували ло-
зунги підтримки України, захисту Херсону. Крім того, викла-
дачі університету постійно заохочують нас до патріотизму, 
до віри в свою Батьківщину! 

 
Альона Мовчан - студентка 2 курсу 2 групи  

економічного факультету 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  
АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Про майбутнє працевлаштуван-

ня випускники середніх загальноос-
вітніх навчальних закладів замис-
люються ще до вступу у той або 
інший університет. Аграрні вищі на-
вчальні заклади у даному випадку 
мають значні переваги, адже Украї-
на є аграрною державою, і розвиток 
її економіки значною мірою зале-
жить від успішної діяльності у сфері 
сільськогосподарського виробницт-
ва.  

Згідно вимогам вищої школи Мі-
ністерства освіти та науки України, 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України випускники 
вищих навчальних закладів праце-
влаштовуються на підприємствах 
різної форми власності відповідно 
до отриманої кваліфікації.  

На агрономічному факультеті 
ДВНЗ «Херсонський державний аг-
рарний університет» накопичена 
база потенційних роботодавців 
(підприємств, установ і організацій), 
на більшості з цих підприємств сту-
денти проходять виробничу практи-
ку, показують рівень професійних 
знань з агрономічних дисциплін, 
набутих в університеті, проявляють 
свої організаторські здібності. Се-
ред цих підприємств такі провідні 
агропідприємства як ПП «Нібулон», 
ЗАТ «Чумак», ФГ «Аделаїда», ПП 
«Органік Сістемс», А/Ф «Агрофь-
южн», ПСП А/Ф «Роднічок», ТОВ 
«Югтранзитсервіс – Агропродукт», 
ТОВ «Ро-Сла», ПСП «Альфа-
Агро», ПОК «Зоря», СК «Радянська 
земля», СТОВ «Дніпро», ТОВ «Аг-
ро-Гамалія», Агрофірма-радгосп 
«Білозерський», ПОСП «Маяк», ФГ 
«Едельвейс», ПСП «Південне». 

Для покращення працевлашту-
вання випускників в університеті си-
стематично проводяться «Ярмарки 
вакансій», дні зустрічі з роботодав-
цями, де керівники с.-г. підприємств 
різної форми власності виставля-
ють лоти пропозицій робочих місць, 
проводять співбесіди, тестування, 
відбір за професійними ознаками 
студентів 4-6 курсів. 

Запроваджуються на агрономіч-
ному факультеті й інноваційні фор-
ми роботи зі студентами – випуск-
никами. З метою підвищення якості 

підготовки висококваліфікованих 
працівників для аграрного сектору 
економіки України та сприяння їх 
працевлаштування Департаментом 
науково-освітнього забезпечення 
АПВ та розвитку сільських територій 
на агрономічному факультеті щороку 
проводиться конкурс «Кращий сту-
дент із напряму «Агрономія». Пере-
можці цього конкурсу нагороджують-
ся керівництвом агрохолдінгу «Мрія», 
який приймає участь у проведенні 
даного конкурсу, грошовими премія-
ми. Найкращі студенти запрошують-
ся на безкоштовне навчання до аг-
рошколи м. Тернопіль, після чого їм 
пропонують працевлаштування в аг-
рохолдінгу «Мрія».  

Для покращення зворотного 
зв’язку між університетом і випускни-
ками проводяться курси підвищення 
кваліфікації, семінари-наради, виїзні 
наради «Дні поля», які відбуваються 
на базі агрофірм: НВФ «Дріада» – з 
напрямку селекція і насінництво, ДП 
ДГ «Новокаховське» – з технології 
вирощування лікарських трав, ДП ДГ 
«Асканійське», А/Ф «Білозерський» – 
з технологічних питань вирощування 
сільськогосподарських культур.  

Керівники університету, куратори-
наставники здійснюють зв’язок з пра-
цюючими випускниками і керівниками 
підприємств. Університетом роб-
ляться запити і отримуються відгуки і 
характеристики на випускників. Біль-
шість випускників агрономічного фа-
культету попередніх років займають 
посади провідних спеціалістів, голо-
вних агрономів, молодших наукових 
співробітників науково-дослідних 
установ. 

Так, у 2013 році агрономічний фа-
культет випустив 28 студентів з осві-
тньо-кваліфікаційного рівня «Ма-
гістр», з них 20 студентів – бюджетної 
форми навчання, 8 студентів навча-
лися за контрактом. Працевлашто-
вані на підприємства 23 студенти 
(82,1%), з них 16 студентів – бюдже-
тної форми навчання і 7 – контракт-
ної. 12 студентів-випускників працю-
ють агрономами, 4 студенти – моло-
дші наукові співробітники науково-
дослідних установ, 2 студенти – спе-
ціалісти із земельних питань і лише 1 
студент працевлаштований не за 

фахом. 5 студентів, які не праце-
влаштовані, мають сімейні 
обставини (вагітність або 
народження дитини).  

У 2014 році відбувся випуск 21 
студента з освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «Магістр» (19 – бю-
джетна форма навчання, 2 – конт-
рактна). 20 студентів (95,2%) пра-
цевлаштовані на підприємствах різ-
ної форми власності (19 – бюджет-
на форма навчання, 2 – контракт-
на). З них 12 студентів працюють 
агрономами, 2 студенти – молодші 
наукові співробітники науково-
дослідних установ, 2 студенти – ла-
боранти цих установ, 4 студенти – 
консультанти агропромислового 
комплексу, бригадири, технологи з 
агрономії. 

Для підвищення рівня праце-
влаштування молодих фахівців не-
обхідно:  
 створити біржу праці студе-

нтів-випускників; 
 розробити проекти, орієн-

товані на фінансування активних 
заходів сприяння зайнятості серед 
студентів-випускників; 
 проводити дослідження з 

метою визначення професійних на-
виків та рівня кваліфікації, якими 
повинні володіти випускники;  
 розробити та впровадити 

механізм фінансової та іншої під-
тримки підприємств, установ та ор-
ганізацій, на базі яких відбувається 
стажування студентів; 
 проводити навчання з тех-

ніки пошуку роботи та розповсю-
дження матеріалів щодо проблем 
зайнятості, розширення інформа-
ційного поля про стан на локально-
му ринку праці, потенційних робо-
тодавців; 
 проводити інформативні й 

навчальні семінари та тренінги що-
до можливостей працевлаштуван-
ня, активізації власних зусиль у ви-
рішенні проблем зайнятості; 
 організовувати зустрічі з 

роботодавцями та колишніми без-
робітними, які успішно знайшли ро-
боту чи заснували власний бізнес. 
Забезпечити широке висвітлення 
позитивного досвіду засобами ма-
сової інформації. 

 
І.М. Мринський – декан АФ, к.с.-г.н., доцент 
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● Підвищення кваліфікації 

ДВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – ДВА ДИПЛОМА! 
ЧИ МОЖЛИВО ЦЕ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ? 
 

 
Хочеться відразу ж дати 

ствердну відповідь на питання 
винесене у заголовок цього до-
пису. Так! Звичайно можливо! 
Причому, в межах одного й то-
го ж терміну навчання у вузі. 

Не всі питання винесеш у за-
головок, а їх ще залишається 
немало, наприклад: "А навіщо 
молодій людині дві (або більше) 
спеціальності?"; "Де, та, яким 
чином можна отримати другу 
спеціальність у нашому універ-
ситеті?"; "Якщо отримувати дру-
гу спеціальність, то чому надати 
перевагу?"; "Чи не завадить це 
навчанню за вже обраній спеці-
альності?"; "На якій фінансовій 
основі надається друга спеціа-
льність?". Спробуємо послідовно 
дати відповідь на кожне із цих 
питань. 

Динаміка сучасного життя ха-
рактеризується високими тем-
пами змін, на які впливають без-
ліч факторів, обумовлених з од-
нієї сторони розвитком внутріш-
нього ринку України, а з іншої – 
напрямком та інтенсивністю сві-
тових інтеграційних процесів. 
Зміни в інфраструктурі бізнесу 
відбуваються здебільшого на за-
хідний манер, зміщуються акце-
нти з цінності капіталу на про-
фесійну ефективність персона-
лу.  

Помилки в підборі персоналу 
можуть викликати серйозні про-
блеми самого бізнесу. Саме то-
му корпорації в усьому світі роб-
лять ставки на отримання най-
кращих кадрів. У словнику рек-

рутерів навіть з'явився термін 
"хедхантінг" (headhunting – "полю-
вання за головами"), що передба-
чає цілеспрямований пошук про-
фесіоналів за спеціальним замов-
ленням, найчастіше  це перема-
нювання спеціалістів із однієї фі-
рми в іншу.  

Ситуація на ринку праці Украї-
ни складна. З однієї сторони існує 
постійний незадоволений попит зі 
сторони роботодавців, а з іншого 
боку – ціла армія лише офіційних 
безробітних. Це свідчить про від-
сутність співпадіння вимог робо-
тодавців та можливостей пошука-
чів роботи. Загалом ця тенденція 
підтверджується соціологічними 
дослідженнями, які свідчать, що 
40% населення країни незадово-
лені напрямом та рівнем отрима-
ної освіти. Такі люди бажають 
здійснити перепідготовку, але на 
це потрібен час, який може зміни-
ти потреби ринку на момент 
отримання диплому про нову спе-
ціальність. До того ж сімейні та 
інші  обставини не дозволяють ба-
гатьом із них присвятити декілька 
років навчанню. Отже для того, 
щоб мати можливість більшого 
маневру на ринку праці, бути 
більш конкурентоспроможним, 
наявність двох спеціальностей, 
підкріплених дипломами, є дуже 
бажаною. Крім того це часто єди-
на вагома перевага, оскільки бі-
льшість випускників вузу ще не 
мають виробничого досвіду, який 
завжди цінується роботодавцями.  

Студенти будь-якого факуль-
тету Херсонського державного аг-
рарного університету, які вже за-
лишили позаду 4-ий курс і метою 
яких є базова вища освіта за ква-
ліфікаційним рівнем спеціаліста, 
мають унікальну можливість, в 
межах терміну навчання за базо-
вою освітою, отримати ще одну 
спеціальність і закінчити універси-
тет з двома дипломами. Для цьо-
го, вже вісім років існує структур-
ний підрозділ університету – Ін-
ститут післядипломної освіти та 
дорадництва (ІПОД), розміщений 
на 1-му поверсі 4-го корпусу ХДАУ 
по вул. Володимирова, 17. Зага-

льними зусиллями колективу 
ІПОД, ректорату та інших струк-
тур ХДАУ він ліцензований для 
здійснення перепідготовки 
(отримання другої вищої освіти) 
за усіма, акредитованими в уні-
верситеті спеціальностями з те-
рміном навчання від 2 роки. Ско-
рочений термін навчання обумо-
влений перезарахуванням дис-
циплін бакалаврату, а заочна 
форма навчання якраз і сприяє 
тому, щоб в межах одного термі-
ну університетської освіти можна 
було  отримати ще один диплом 
спеціаліста. Методисти ІПОД 
завжди нададуть вичерпну інфо-
рмацію усім студентам ХДАУ, які 
будуть зацікавлені використати 
існуючу можливість. До речі, такі 
ж послуги ІПОД надає і спеціалі-
стам, які закінчили Вузи раніше і 
мають базову освіту за кваліфі-
каційним рівнем спеціаліста. Вже 
зараз в ІПОД пройшли перепід-
готовку більше 300 спеціалістів 
різних професій. 

Яку  ж другу спеціальність 
може  вибрати студент нашого 
університету? Коротка відповідь 
– будь яку з тих, що ліцензовані. 
А що можна порадити? По-
перше усвідомити власне ба-
жання, адже іноді студенти, уже 
навчаючись, починають відчува-
ти, що їм до душі дещо інша спе-
ціальність. По-друге, співвідне-
сіть ваші бажання з використан-
ням знань у майбутній діяльнос-
ті. Ми ж хочемо лише поінфор-
мувати вас, що вчитися набагато 
простіше і легше, коли, скажімо, 
гідротехнік отримує другу спеці-
альність будівельника та навпа-
ки; екологи – опановують спеціа-
льність агронома або іхтіолога-
рибовода та навпаки. А якій спе-
ціальності завадять знання ме-
неджера, економіста чи бухгал-
тера? 

Той, хто свідомо вибрав собі дру-
гу спеціальність може бути певним, 
що навчання в ІПОД організаційно 
не завадять навчальному процесу по 
базовій освіті. Що ж стосується вико-
ристаних зусиль, то вони не пропа-
дають марно – це ваші інвестиції у 
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власний професіоналізм та конкуре-
нтноздатність. 

Необхідно знати також, що 
друга освіта в Україні надається 

виключно на платній основі. ІПОД 
– не виключення, прийому слуха-
чів на основі держбюджетного фі-
нансування  немає. Вартість на-

вчання не наводимо, тому що 
вона має сенс на момент подачі 
заяви про зарахування, адже все 
тече, все змінюється. 

І наостанок хотілося б сказа-
ти, що цим дописом ми не рек-
ламуємо ІПОД і не агітуємо сту-
дентів у слухачі. Ми лише своє-
часно інформуємо всіх студентів 
університету про наявність такої 
унікальної можливості, як протя-
гом одного терміну навчання 
отримати дві спеціальності. Адже 
не часто дарує нам доля сприят-
ливі ситуації. А вже використову-
вати цей дарунок долі чи ні вирі-
шувати кожному самостійно. В 
ІПОД також не безмежні можли-
вості, щорічний прийом на кожну 
спеціальність обмежений ліцен-
зованим обсягом. Тож міркуйте 
та приймайте рішення. А якщо 
воно буде позитивне, тоді ваш 
шлях до нас, в Інститут післяди-
пломної освіти та дорадництва 
ХДАУ. 

 
О.В. Аверчев - директор Інституту післядипломної 

 освіти та дорадництва, д.с.-г.н., професор  
 

● Освіта 
ПРАКТИКА НА БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 
 
4 червня 2014 року на біолого-технологічному 

факультеті згідно навчального плану проходила уч-
бова практика студентів 2 курсу, з навчальних дис-
циплін «Годівля с.-г. тварин», «Відтворення с.-г. 
тварин», «Гігієна с.-г. тварин» та «Розведення с.-г. 
тварин». 

Навчальна практика відбулась на базі госпо-
дарств Херсонської області: ТОВ «Торговий дім 
«Долинське», ДПДГ «Асканійське» Каховського ра-
йону та Інститут тваринництва степових районів ім. 
М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національний науко-
вий селекційно-генетичний центр з вівчарства 
НААН. 

   
 

В.І. Вороненко – декан БТФ, к.с.-г.н., доцент 
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СУЧАСНИЙ РЕЙТИНГ ХЕРСОНСЬКОГО ДАУ 
В 2014 році в «Топ 200 кращих ВНЗ України» Херсонський ДАУ займає достойне 80-те місце в першій со-

тні університетів України. Ректорат вважає за успіх місце ХДАУ  в числі перших 100 ВНЗ. Для порівняння 
приведені деякі дані рейтингу провідних ВНЗ у 2014 році. 

1-2 місце розділили Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут». 

12 - Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ). 
66 - Харківський національний технічний університет сільського господарства  імені Петра Василенка. 
69 - Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне). 
70 - Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь). 
80 - Херсонський державний аграрний університет. 
82 - Херсонський національний технічний  університет. 
86 - Херсонський державний університет. 
87 - Миколаївський національний аграрний університет. 
100 - Білоцерківський національний аграрний університет. 

 В.В. Базалій - ректор, професор 
● Дозвілля 

КІНО-ПУТІВКА СТУДЕНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО ДАУ 
«Чим цікавиться сучасна молодь?», «Невже вірту-

альне спілкування замінило їм реальне життя?», «Не-
вже вони нічим не захоплюються?» – такі та ще сотні 
подібних питань можна почути в розмові дорослих, 
вже досить сформованих особистостей.  

Але тепер з повною впевненістю можна сказати, 
що багато молоді задіяна в різноманітній громадській 
та культурній діяльності. Зокрема, вони створюють 
фільми. Кінозйомка є дуже цікавим заняттям, а факт 
того, що фільми створюють діти, не може не виклика-
ти пошани. Режисура та вміння правильно зняти, зло-
вити потрібний момент не є легкою працею. На подіб-
ного роду роботу необхідно багато часу, зусиль та те-
рпіння. Тому низький поклін тим дітям, котрі мають ці 
таланти. 

Студенти другого курсу економічного факультету в 
супроводі Бойко Вікторії Олександрівни мали честь 
відвідати юнацький кінофестиваль, який було прове-
дено у ККЗ «Юбілейний». На кінофестивалі було 
представлено підбір кінофільмів, тривалістю по 5-10 
хвилин. Після чого кожного з юних режисерів нагоро-
джували у номінаціях, таких як «найкращий фільм», 
«найдоцільніший сюжет», а також іменні номінації. 
Звісно, найліпші отримали подарунки, серед яких: 
відеокамери та DVD-програвачі.  

Нагороджував заслужений артист України, зірка 
Радянського Союзу, Олексій Колесник. Разом з тим, 
було представлено фільм про життя та творчість ар-
тиста. Олексій Колесник виконував пісні власного на-
писання, читав вірші та відповідав на питання режи-
серів-початківців. Що дало можливість їм збагатитися 
знаннями про правильний підхід до улюбленого за-
няття. 

Подібні заходи та зустрічі позитивно відобража-
ються в духовному становленні особистості, в її 
культурно-виховному процесі. Людям необхідно за-
ряджатись такими емоціями! Країна повинна знати 
свої таланти! 

Альона Мовчан - студентка 2 курсу 2 групи економічного факультету 
 

Більш детальна інформація про життя Херсонського державного аграрного  
університету представлена на сайті: http://www.ksau.kherson.ua/  

 «Аграрник»  
Засновник - колектив Херсонсько-
го державного аграрного універси-

тету. Реєстраційне свідоцтво 
 ХС № 145,  

видане 30.11.98 р. 
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Розповсюджується 
безкоштовно 

 

 

Це легко подивитись фільм 
І просто так критикувати. 
Тоді від слів ударить хміль! 
Бо тяжким ділом є знімати! 
 
Щоб режисером добрим стать, 
Щоб знали тебе всі усюди. 
Треба не просто так знімать,  
А щоб чекали: «Далі буде»! 


