
 
 

 
 

 
Факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування (до 2013 року -

будівельно-гідромеліоративний факультет) у Херсонському сільськогосподарському інституті було 
відкрито у 1964 році. Організатор і засновник факультету - доктор технічних наук, професор, 
заслужений працівник вищої школи України Донат Григорович Шапошников. 

У 60-х роках минулого сторіччя Південь України став об’єктом створення зони зрошуваного 
землеробства завдяки будівництву великих зрошувальних систем (Інгулецької, Краснознам’янської, 
Каховської та Північно-Кримського каналу). Разом із будівництвом та експлуатацією зрошувальних 
систем з’явилася необхідність розбудови в сільській місцевості житла, громадських об’єктів та іншої 
інфраструктури. Це сприяло відкриттю в 1974 році на факультеті підготовки інженерів–
будівельників. 

У 2011 році на факультеті розпочато підготовку фахівців-бакалаврів за напрямом 
6.080101 «Геодезія, картографія  та землеустрій». 

За часи існування факультету підготовлено більше 8,5 тисяч висококваліфікованих інженерів 
для водогосподарського та будівельного комплексів України. 

Сьогодні  факультет готує фахівців за такими напрямами та спеціальностями:  
1. «Гідротехніка (водні ресурси)» 

6.060103 – бакалавр, технолог – гідротехнік; 
7.06010301 – спеціаліст, інженер-гідротехнік, спеціальність «Гідромеліорація»; 
8.06010301 – магістр, інженер-гідротехнік, дослідник, спеціальність «Гідромеліорація». 

Спеціалізації спеціальності «Гідромеліорація»: 
1. Проектування і будівництво гідромеліоративних систем. 
2. Експлуатація та автоматизація гідромеліоративних систем. 
3. Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення. 
4. Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами. 
5. Економіка і організація водного господарства. 
6. Землевпорядкування на меліорованих землях. 

2.«Будівництво» 
6.060101 – бакалавр, фахівець з будівництва; 
7.06010101 – спеціаліст, інженер-будівельник,спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»; 
8.06010101 – магістр, інженер-будівельник, дослідник, спеціальність «Промислове та цивільне 
будівництво». 

Спеціалізації спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»: 
1. Реконструкція будівель та споруд. 
2. Сільськогосподарське будівництво. 

3. Геодезія, картографія та землеустрій 
6.080101 – бакалавр з геодезії, картографії та землевпорядкування. 



  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГІДРОТЕХНІК 
– це той, хто здійснює заходи з експлуатації та 

автоматизації гідромеліоративних
систем 

організовує водопостачання та 
водовідведення населених пунктів 

вдосконалює технології зрошення 
сільськогосподарських культур 

ставить і вирішує завдання, пов’язані з
економікою та організацією водного 

господарства 
організовує та впроваджує технології поливу 
сільськогосподарських при різних способах зрошення 
(поверхневе, дощування, крапельне та ін.) 

Посади, які може обіймати випускник: інженер і керівник групи в 
проектних та науково-дослідних організаціях, органах охорони водних ресурсів,

майстер зміни, виконавець робіт, технолог, інспектор екологічного стану та 
раціонального використання водних ресурсів, начальник водосховища, 

гідровузла, реагентного господарства, очисних споруд, старший лаборант, 
завідувач лабораторією, викладач, асистент у вищих навчальних закладах, 

голова кооперативу з побутового обслуговування, директор (керівник ) малого 
підприємства з побутового обслуговування в сфері підприємництва та малого 
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Фахівці працюють у водному господарстві, комунальній, аграрній та 
промисловій галузях, управліннях водних ресурсів, на очисних 
спорудах, системах водопостачання і водовідведення, проектних та 
науково-дослідних організаціях, конструкторських установах, органах 
охорони водних ресурсів 
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