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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 

 

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний 

університет» (ДВНЗ «ХДАУ») – один із провідних вищих навчальних закладів 

Півдня України, який був заснований у 1874 році. Є одним із найстаріших 

вищих навчальних закладів України та Європи, що здійснює підготовку 

студентів за багатоступеневою системою: молодший бакалавр, бакалавр, 

магістр, доктор філософії, доктор наук. Університет готує фахівців для 

агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та 

інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження. ДВНЗ «ХДАУ» забезпечує здобувачів вищої освіти повноцінною 

інфраструктурою, новими технологіями, інноваційними освітніми програми у 

тому числі і осіб з особливими освітніми потребами. До структури 

університету входять п’ять факультетів: агрономічний (АФ), біолого-

технологічний (БТФ), водного господарства, будівництва та землеустрою 

(ФВГБЗ), рибного господарства та природокористування (ФРГП) та 

економічний (ЕФ); наукова бібліотека, 26 кафедр; 12 провідних наукових шкіл; 

Скадовський технікум ДВНЗ «ХДАУ»; дослідно-виробнича дільниця; сучасна 

навчально-лабораторна база; навчально-науковий центр «Інститут 

післядипломної освіти та дорадництва»; Центр довузівської підготовки та 

міжнародної освіти, навчально-виробнича майстерня, навчальна стайня, 

навчальний розплідник, 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, три музеї, 

власна автономна котельня, спортивний комплекс, водна станція на р. Дніпро, 

відокремлений структурний підрозділ «База відпочинку «Колос» на березі 

Чорного моря. 

В університеті працює понад 200 науково-педагогічних працівників, в 

тому числі: академік, 2  член-кореспондента НААНУ, 28 докторів наук, 15 

професорів, 143 кандидати наук, 108 доцентів. Співробітниками університету 

за роки незалежності України одержано понад 300 патентів та більше 200 

авторських свідоцтв на винаходи. Здійснюється підготовка аспірантів та 

докторантів, які мають змогу захистити результати своїх досліджень у діючій 

спеціалізованій Вченій раді по захисту кандидатських і докторських 



4 

дисертацій за спеціальностями 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації та 

06.01.09 – рослинництво. Це відкриває шлях для підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації. У ДВНЗ «ХДАУ» здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за п’ятьма освітніми рівнями, а саме: 

початковий рівень (короткий цикл) – 4 спеціальності; перший (бакалаврський) 

рівень – 26 спеціальностей; другий (магістерський) рівень – 18 спеціальностей; 

третій (освітньо-науковий) – 4 спеціальності та підготовка докторів наук – 2 

спеціальності.  

На базі університету створено Освітній центр «Крим-Україна», який 

забезпечує можливість вступу молоді, яка проживає на тимчасово окупованій 

території Криму, до вищих навчальних закладів материкової частини України. 

Щорічно він сприяє залученню до освітнього процесу нашого університету 

десятки бажаючих навчатися та отримати якісну вищу освіту за різними 

спеціальностями та рівнями вищої освіти. 

ДВНЗ «ХДАУ» сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

На підставі діючих меморандумів про співпрацю здобувачі вищої освіти мали 

змогу пройти практичну підготовку за кордоном у Німеччині , Туреччини, 

Болгарії, на Кіпрі та в Англії. 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу. ДВНЗ “Херсонський державний аграрний 

університет” відмітив 5 років плідної співпраці з Поморською Академією і в 

червні 2019 року підписав Угоду про співпрацю на наступні 5 років. 

У 2019 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проєктом «Український проєкт бізнесрозвитку 

плодоовочівництва» (UHBDP) який фінансується Міністерством міжнародних 

справ Канади. 
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І. РОБОТА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

Прийом на навчання до Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» у 2019 р. здійснювався 

відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» у 2019 р., затверджених 31 

січня 2019 р. Вченою радою університету, розроблених відповідно до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – 

Умов прийому), затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11 жовтня 2018 року №1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України від 21 грудня 2018 року за №1456/32908. 

Відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) та ліцензованого обсягу ДВНЗ «ХДАУ» і відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про 

узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих 

навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 

напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

10 січня 2017 р. за № 20/29888 та підготовка фахівців за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) 

рівнями вищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №266 

й на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 в 

університеті у 2019 році здійснювався вступ за наступними спеціальностями: 

015 «Професійна освіта (Економіка)», 051«Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 181 «Харчові 

технології», 183 «Технології та захист навколишнього середовища»,  191 

«Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 

193 «Геодезія та землеустрій», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 
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«Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове 

господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза» 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 

«Туризм» 281 «Публічне управління та адміністрування». 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» здійснює набір 

на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, спеціальностями 

відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей в межах ліцензованого 

обсягу, у тому числі, у відокремленому структурному підрозділі Скадовський 

технікум ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» І-ІІ рівнів 

акредитації, що функціонує в структурі університету. Крім того, в університеті 

здійснюється підготовка до вступу у ВНЗ громадян України. 

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 

2019 р. за ступенем «Бакалавр», ступенем «Магістр» доведені Міністерством 

освіти і науки України і становлять: 

- за ступенем «Бакалавр» – 208 чол. ( в тому числі: денна форма – 147 чол., 

заочна – 61 чол.); 

- за ступенем «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» – 110 чол. ( в 

тому числі: денна форма – 89 чол., заочна – 21 чол.); 

- за ступенем «Магістр» – 204 чол. ( в тому числі: денна форма – 137 чол., 

заочна – 67 чол.). 

Приймальна комісія ДВНЗ «ХДАУ» здійснювала свою діяльність щодо 

процесу прийому документів та його документального забезпечення 

відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого Вченою  

радою ДВНЗ «ХДАУ» 29 листопада 2018 р. (протокол №4), Правил прийому 

до ДВНЗ «ХДАУ» у 2019 році, затверджених Вченою радою ДВНЗ «ХДАУ» 

31 січня 2019 р.   

Склад приймальної комісії в кількості 19 осіб затверджено наказом 

ректора від 27.12.2018 р. № 237/б.і. «Про затвердження складу Приймальної 

комісії» та від 18.02.2019 р. №35/б.і. «Про внесення змін до наказів». 

Відповідно до наказів від 28.02.2019 р. № 36/б.і. «Про створення фахових 
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атестаційних комісій та комісій по проведенню співбесід», створені фахові 

атестаційні комісії та комісії по проведенню співбесід для організації та 

проведення фахових вступних випробувань зі спеціальностей, за якими 

здійснювався вступ до університету. 

Відповідно до наказу від 28.02.2019 р. № 48/б.і. «Про створення 

предметних екзаменаційних комісій та комісій по проведенню співбесід» 

створені комісії по проведенню вступних випробувань з української мови та 

літератури, математики, біології, фізики, географії, історії України, іноземної 

мови, хімії.  

Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів при вступі 

до університету створено апеляційну комісію (наказ № 52/б.і. від 28.02.2019 р. 

«Про створення апеляційної комісії»). Порядок подання та розгляду апеляцій 

доведено до відома абітурієнтів на інформаційному стенді та на офіційному 

сайті університету, як це зазначено в Положенні про апеляційну комісію 

ДВНЗ «ХДАУ». 

Наказом «Про створення відбіркової комісії» (№ 50/б.і. від 28.02.2019 р.) 

затверджено голову та технічний персонал, наказом «Про закріплення 

адміністратора користувачів для роботи з ЄДЕБО» (№ 51/б.і від 28.02.2019 р.) 

- відповідального за супровід та роботу інформаційної системи «Конкурс» та 

«Електронний вступ», відповідальних за внесення відомостей та даних до 

ЄДЕБО. 

В університеті існує розподіл функціональних обов’язків між членами 

приймальної комісії: затверджено функціональні обов’язки голови 

приймальної комісії, відповідального секретаря, заступника відповідального 

секретаря, голови та членів фахових атестаційних (екзаменаційних) комісій, 

голови та членів предметних екзаменаційних комісій та технічних секретарів. 

Згідно розроблених функціональних обов’язків проводяться інструктажі для 

технічних секретарів приймальної комісії. 

Засідання приймальної комісії проводяться відповідно до плану роботи, 

затверджених ректором університету 29 грудня 2018 р., оформлюються 

протоколами. 
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У закладі вищої освіти є в наявності всі необхідні нормативні, 

інструктивні та розпорядчі документи, які регламентують організацію та 

проведення прийому на навчання до університету у 2019 р. Фактів зміни 

переліку предметів, що визначені Правилами прийому, не відбувалося. 

Внутрішніх вступних випробувань для осіб, яким це заборонено за Умовами 

прийому до вищих навчальних закладів, або при поданні сертифікатів нижче 

100 балів перескладання цього предмету не відбувалося. У 2019 р. проводився 

творчий конкурс для вступу на спеціальність 191 «Архітектура та 

містобудування» (графік проведення творчого конкурсу було узгоджено з 

Міністерством освіти і науки України). 

Бланкова продукція приймальної комісії відповідала зразкам, 

встановленим Міністерством освіти і науки України згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019 р. № 179 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти».  

Станом на 01.08.2019 р. всі заяви від абітурієнтів були відображені в 

системі «Конкурс» та на офіційному веб-сайті університету в форматі 

рейтингового списку, що передбачено правилами прийому. На дошках 

оголошень та Інтернет-сторінці розміщена інформація щодо спеціальностей 

підготовки фахівців, Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти Державним вищим навчальним закладом «Херсонський 

державний аграрний університет», правила прийому. На інформаційних 

стендах, в засобах масової інформації та WEB-сайті ВНЗ викладено 

інформацію про апеляційну комісію, положення про проведення електронної 

подачі документів абітурієнтів до ДВНЗ «ХДАУ». На всіх інформаційних 

носіях висвітлено номери телефонів «Гарячої лінії» Міністерства освіти і науки 

України. 

На сайті ДВНЗ «ХДАУ» у розділі «Абітурієнт» під час вступної кампанії 

2019 р. була наведена наступна інформація: 

1. Приймальна комісія: 

- список вступників, які зараховані на місця державного замовлення 
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(бюджет); 

- список вступників, які рекомендовані до зарахування за кошти фізичних 

і юридичних осіб (контракт); 

- ліцензовані обсяги та обсяги державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою у ДВНЗ «ХДАУ»; 

- положення про приймальну комісію; 

- положення про апеляційну комісію; 

- телефон довіри та консультаційного пункту з питань вступної кампанії 

2019 при управлінні освіти і науки Херсонської облдержадміністрації; 

- положення та програми для вступу в ДВНЗ «ХДАУ» (Положення про 

електронний вступ); 

- умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 р. 

2. Правила прийому: 

 - Правила прийому до ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» у 2019 р.; 

- Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2019 р.; 

- Довідка для отримання сільського коефіцієнту. 

3. Конкурсні предмети ЗНО 2019: перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних 

екзаменів) бюджетних  та небюджетних пропозицій  спеціальностей 

університету. 

4. Спеціальності: перелік ступенів вищої освіти та спеціальностей, за 

якими здійснювався вступ до університету у 2019 р.  

5. Державне замовлення: обсяг прийому за державним замовленням 

ДВНЗ «ХДАУ» за спеціальностями та формами навчання. 

6. Освітній центр «Крим-Україна»: 

- місце знаходження, номери телефонів, графік роботи; 

- нормативні документи Міністерства освіти і науки України; 

- покрокові інструкції «Як здобути українську освіту дітям та молоді з 

Криму»  та  «Як здобути українську освіту дітям та молоді з Донбасу»; 
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- номери телефонів та «гарячої лінії» Фонду “Відкрита політика” для 

школярів і студентів з тимчасово непідконтрольних Україні територій 

Донецької та Луганської областей, окупованих Криму та м. Севастополя; 

- Правила прийому до ДВНЗ «ХДАУ» осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території України, для здобуття вищої освіти у 2019 р.  

7. Спеціальності: 

-  перелік конкурсних предметів; 

- інформація про факультети та спеціальності ДВНЗ «ХДАУ».  

8. Вартість навчання у ДВНЗ «ХДАУ» підготовки бакалаврів та магістрів  

на 2019-2020 навчальний рік. 

9. Програми вступних випробувань. 

6. Розклад вступних випробувань. 

7. Контакти приймальної комісії: 

- адреса приймальної комісії; 

- номери телефонів, електронної пошти приймальної комісії. 

До приймальної комісії ДВНЗ «ХДАУ» на навчання подано всього 3039 

заяв, в тому числі за ступенем «Молодший бакалавр» – 14, «Бакалавр» – 1984, 

ступенем «Магістр» – 1041 (табл.1.1).  

Таблиця 1.1  

Кількість поданих заяв у 2017-2019 рр. 

Рік 

Денна форма Заочна форма Вечірня 

Молод. 

бакалавр 

Бакалавр Магістр Бакалавр 
Магістр  Магістр 

ПЗСО МС ПЗСО МС Бак. ПЗСО МС 

2017 - 1304 369 - - 468 159 199 489 - 

2018 - 1023 334 - - 640 155 178 560 - 

2019 14 1316 366 16 11 503 143 159 489 22 

Всього до ДВНЗ «ХДАУ» подано 1998 заяв від осіб на базі повної 

загальної середньої освіти для вступу для здобуття ступенів вищої освіти 

«Молодший бакалавр» і «Бакалавр». На ступінь вищої освіти «Магістр» на 

спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» на базі повної 

загальної середньої освіти подано 16 заяв та на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст» – 11, з яких зараховано 4 та 7 осіб (табл.2). На ступінь вищої 

освіти «Магістр» на базі ступенів «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» 

у 2019 році зараховано 300 осіб на денну форму навчання, 243 – на заочну та 

на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» за вечірньою 
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формою навчання – 10 осіб (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Кількість зарахованих вступників за період 2017-2019 рр. 

Рік 

Денна форма Заочна форма Вечірня 

Молод. 

бакалавр 

Бакалавр Магістр Бакалавр 
Магістр  Магістр 

ПЗСО МС ПЗСО МС Бак. ПЗСО МС 

2017 - 234 137 - - 270 63 73 212 - 

2018 - 285 163 - - 334 68 47 223 - 

2019 10 340 150 4 7 300 78 52 243 10 

 

На місця державного замовлення у 2019 році було зараховано 522 

вступника, із них на ОС «Бакалавр» – 318 та 204 вступника на ОС «Магістр», 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 672 особи (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Кількість зарахованих вступників за період 2017-2019 рр.  

за джерелами фінансування 

Рік 

Державне замовлення 
За кошти фізичних та/або  

юридичних осіб 

Бакалавр 
Магістр 

Молодший 

бакалавр 

Бакалавр Магістр 

ПЗСО МС ПЗСО МС ПЗСО МС Бак. 

2017 111 124 164 - 186 86 - - 318 

2018 209 152 197 - 144 58 - - 360 

2019 208 110 204 10 210 92 4 7 349 

 

Приймальною комісією ДВНЗ «ХДАУ» витримана процедура та строки 

формування й оприлюднення рейтингових списків вступників. Рішення 

Приймальної комісії про рекомендування до зарахування було оприлюднено в 

день його прийняття на офіційних стендах Приймальної комісії ДВНЗ 

«ХДАУ» та на сайті університету. 

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. вступники, які не 

рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету. 

Зазначені списки оновлювалися при внесенні змін протягом строку 

проведення конкурсного відбору. Після виконання всіх вимог вступниками 

для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах 

приймальною комісією сформовані списки рекомендованих для зарахування 
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на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 

Вперше у 2019 році здійснювався вступ на ступінь вищої освіти 

«Молодший бакалавр» (короткий цикл) на базі повної загальної середньої 

освіти на спеціальність 071 «Облік і оподаткування», на який зараховано 10 

вступників денної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Дані про результати зарахування на денну та заочну форми навчання за 

державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб за ступенем 

«Бакалавр» наведено в табл. 1.4, 1.5. 

Таблиця 1.4 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«Бакалавр»  на основі повної загальної середньої освіти  

 денної форми навчання 

 

№ Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва освітньо-професійної програми Бюджет Контракт Всього 

Всього:   147 190 340 

1 015 Професійна освіта «Економіка» 0 2 2 

2 051 Економіка 5 16 21 

3 071 Облік і оподаткування 0 15 15 

4 073 Менеджмент 6 26 32 

5 073 Менеджмент ІТ 0 2 2 

6 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 5 12 17 

7 101 Екологія 8 10 18 

8 103 Науки про Землю 4 2 6 

9 181 
Технологічна експертиза, якість та 

безпечність харчової продукції 
1 0 1 

10 181 Харчові технології 5 10 15 

11 183 
Технології захисту навколишнього 

середовища 
0 0 0 

12 191 Архітектура та містобудування 4 17 21 

13 192 Будівництво та цивільна інженерія 11 3 14 

14 193 Геодезія та землеустрій 8 12 20 

15 194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
2 2 4 

16 201 Агрономія 31 19 50 

17 202 Захист і карантин рослин 5 1 6 

18 203 Садівництво та виноградарство 1 0 1 
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Продовження табл. 1.4 

19 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
20 2 22 

20 205 Лісове господарство 3 1 4 

21 206 Садово-паркове господарство 6 5 11 

22 207 Водні біоресурси та аквакультура 3 6 9 

23 241 Готельно-ресторанна справа 10 15 25 

24 242 Туризм 2 3 5 

25 281 Публічне управління та адміністрування 7 12 19 

 

 

Таблиця 1.5 

Список зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти,  

заочна форма навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    61 17 78 

1 051 Економіка 1 0 1 

2 071 Облік і оподаткування 0 2 2 

3 073 Менеджмент 2 3 5 

4 076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
4 3 7 

5 101 Екологія 7 1 8 

6 103 Науки про Землю 2 0 2 

7 181 Харчові технології 1 1 2 

8 192 Будівництво та цивільна інженерія 2 0 2 

9 193 Геодезія та землеустрій 5 1 6 

10 194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
0 1 1 

11 201 Агрономія 10 1 11 

12 202 Захист і карантин рослин 1 0 1 

13 207 Водні біоресурси та аквакультура 14 0 14 

14 241 Готельно-ресторанна справа 2 2 4 

15 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
10 2 12 
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Дані про результати зарахування за ступенем вищої освіти «Бакалавр» на 

основі ОКР «Молодший спеціаліст» зі скороченим терміном навчання  денної 

та заочної форм навчання наведено в табл. 1.6, 1.7. 

 

Таблиця 1.6 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» зі скороченим 

терміном навчання  денної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    89 47 136 

1 015 Професійна освіта «Економіка» 0 3 3 

2 051 Економіка 2 0 2 

3 071 Облік і оподаткування 4 3 7 

4 073 Менеджмент 1 0 1 

5 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
4 0 4 

6 101 Екологія 3 9 12 

7 103 Науки про Землю 3 7 10 

8 181 Харчові технології 10 1 11 

9 183 
Технології захисту навколишнього 

середовища 
3 3 6 

10 191 Архітектура та містобудування 1 0 1 

11 192 Будівництво та цивільна інженерія 8 0 8 

12 193 Геодезія та землеустрій 3 2 5 

13 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології 
7 1 8 

14 201 Агрономія 17 4 21 

15 202 Захист і карантин рослин 4 0 4 

16 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
10 4 14 

17 205 Лісове господарство 4 1 5 

18 206 Садово-паркове господарство 2 1 3 

19 207 Водні біоресурси та аквакультура 2 2 4 

20 241 Готельно-ресторанна справа 1 6 7 
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Таблиця 1.7 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» зі скороченим 

терміном навчання заочної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:   21 15 36 

1 101 Екологія 2 4 6 

2 192 Будівництво та цивільна інженерія 2 2 4 

3 193 Геодезія та землеустрій 0 1 1 

4 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології 
0 1 1 

5 201 Агрономія 4 5 9 

6 204 
Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва 
1 0 1 

7 207 Водні біоресурси та аквакультура 7 1 8 

8 241 Готельно-ресторанна справа 2 1 3 

9 281 Публічне управління та адміністрування 3 0 3 

Дані про результати зарахування за ступенем «Бакалавр» на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст» та ОС «Бакалавр» і «Магістр» на 2-3 курс із 

нормативним терміном навчання  денної та заочної форм навчання наведено в 

табл. 1.8-1.11. 

Таблиця 1.8 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«бакалавр» на 2 курс з нормативним терміном навчання,  

денна форма навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

ОКР 

«Мол. 

спец.» 

ІІ вища Всього 

Всього:     2 7 9 

1 073 Менеджмент 0 1 1 

2 191 Архітектура та містобудування 0 1 1 

3 207 Водні біоресурси та аквакультура 0 1 1 

4 241 Готельно-ресторанна справа 0 2 2 

5 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
2 2 4 
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Таблиця 1.9 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«бакалавр» на 2 курс з нормативним терміном навчання,  

заочна форма навчання 

№ 
Ш

и
ф

р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

ОКР 

«Мол. 

спец.» 

ІІ вища Всього 

Всього:     0 2 2 

1 201 Агрономія 0 2 2 

Таблиця 1.10 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«бакалавр» на 3 курс з нормативним терміном навчання,  

денна форма навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

ОКР 

«Мол. 

спец.» 

ІІ вища Всього 

Всього:     12 16 28 

1 071 Облік і оподаткування 0 1 1 

2 191 Архітектура та містобудування 0 10 10 

3 202 Захист і карантин рослин 0 4 4 

4 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
12 1 13 

Таблиця 1.11 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«бакалавр» на 3 курс з нормативним терміном навчання, 

заочна форма навчання 

 № 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

ОКР 

«Мол. 

спец.» 

ІІ вища Всього 

Всього:     16 3 19 

1 071 Облік і оподаткування 2 0 2 

2 073 Менеджмент 1 0 1 

3 181 Харчові технології 6 0 6 

4 192 Будівництво та цивільна інженерія 0 2 2 

5 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
7 1 8 
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Дані про результати зарахування на денну, вечірню та заочну форми 

навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» наведено в табл. 12-14. 

Таблиця 1.12 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«Магістр» денної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    137 163 300 

1 015 Професійна освіта «Економіка» 0 24 24 

2 051 Економіка 5 1 6 

3 071 Облік і оподаткування 4 9 13 

4 073 Менеджмент 4 6 10 

5 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
3 2 5 

6 101 Екологія 5 20 25 

7 103 Науки про Землю 3 5 8 

8 181 Харчові технології 9 6 15 

9 192 Будівництво та цивільна інженерія 5 21 26 

10 193 Геодезія та землеустрій 9 12 21 

11 194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
10 6 16 

12 201 Агрономія 42 23 65 

13 204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
17 9 26 

14 206 Садово-паркове господарство 6 7 13 

15 207 Водні біоресурси та аквакультура 10 5 15 

16 281 
Публічне управління та 

адміністрування 
5 7 12 

 

Таблиця 1.13 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«магістр» вечірньої форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
  

Назва спеціальності Контракт Всього 

1 281 Публічне управління та адміністрування 10 10 
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Таблиця 1.14 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2019 році за ступенем 

«магістр» заочної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    67 176 243 

1 015 Професійна освіта «Економіка» 0 19 19 

2 051 Економіка 0 4 4 

3 071 Облік і оподаткування 1 9 10 

4 073 Менеджмент 0 3 3 

5 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
1 1 2 

6 101 Екологія 9 16 25 

7 181 Харчові технології 1 4 5 

8 192 Будівництво та цивільна інженерія 4 13 17 

9 193 Геодезія та землеустрій 2 17 19 

10 194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
7 11 18 

11 201 Агрономія 22 39 61 

12 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
11 5 16 

13 206 Садово-паркове господарство 1 2 3 

14 207 Водні біоресурси та аквакультура 7 3 10 

15 281 Публічне управління та адміністрування 1 30 31 

 

У 2019 р. приймальна комісія ДВНЗ «ХДАУ» здійснювала прийом для 

здобуття вищої освіти за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» за 

спеціальностями: 051 «Економіка», 201 «Агрономія», 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». Подача документів відбувалася з 01 серпня 2019 р. по 18.00 

годин 12 серпня 2019 р. 

ДВНЗ «ХДАУ» за даним ступенем навчання отримав по всім 

спеціальностям 12 місць державного замовлення (денна форма – 8 місць, 

вечірня – 4 місця) з них «Економіка» – денна форма навчання 3 місця, вечірня 

– 1, «Агрономія» - 3 місця на денній формі навчання та 2 місця на вечірній, 
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«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» – денна 

форма навчання 1 місце, «Водні біоресурси та аквакультура» – денна форма 

навчання 1, вечірня – 1. 

До докторантури ДВНЗ «ХДАУ» було зараховано на місце державного 

замовлення 1 особу за спеціальністю 201 «Агрономія». 

У 2019 році іноземним громадянам загалом було видано 26 запрошень 

на навчання. Це є представники 16 країн світу, а саме: Азербайджан, 

Узбекистан, Марокко, Ємен, Алжир, Пакистан, Ізраїль, Індія, Гана, Камерун, 

Сенегел, Габон, Конго, Туреччина, Ліван, Іран. 

За результатами вступних іспитів зараховано 9 студентів, які стали 

здобувачами вищої освіти першого та другого рівнів за такими 

спеціальностями: 051 Економіка, 071 облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 

201 Агрономія, за денною та заочною формами навчання. На підготовче 

відділення видано 14 запрошень громадянам Алжиру, Ємену, Туреччини, 

Сенегалу, Камеруну. Наразі двоє громадян Туреччини проходять навчання на 

підготовчому відділенні. 
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2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1 Організація навчального процесу і результати рейтингу 

здобувачів вищої освіти. 

 

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний 

аграрний університет» функціонує відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково - технічну 

діяльність», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 

а також «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ХДАУ», 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Положення 

про практичну підготовку студентів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет», Положення про проведення атестації студентів та семестрового 

контролю. 

Основна мета розвитку освітньої діяльності в Університеті спрямована 

на підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм 

підготовки фахівців за рівнями вищої освіти: початковий рівень (короткий 

цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-

науковий) та науковий, розширення переліку нових спеціальностей та 

освітніх програм відповідно до попиту на вітчизняному та міжнародному 

ринках праці. Підвищення конкурентоспроможності Університету з надання 

освітніх послуг за рахунок: якості освітнього процесу; вартості наданих 

освітніх послуг; конкурсу за спеціальностями відповідно до ліцензованого 

обсягу та місць державного замовлення; кількості працевлаштованих 

випускників та їх місце у суспільному житті держави тощо. 

Освітній діяльність університету базується на принципах науковості, 

гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від 

втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних 

організацій; він спрямований на створення умов для самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 

фахівцях. Навчальний процес у ДВНЗ «ХДАУ» забезпечується 
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висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, що дає 

можливість випускникам добре оволодіти теоретичними і практичними 

знаннями та бути професійними фахівцями. Висока якість підготовки 

здобувачів  вищої освіти підтверджується стабільним попитом виробництва на 

випускників університету. Інструментом інтегрованого оцінювання здобувачів 

вищої освіти з вивчених дисциплін на окремих етапах є академічний рейтинг, 

який є комплексним показником якості навчання студента, його розвитку на 

певному етапі. Такий показник визначає не тільки якість отриманих знань і 

вмінь з окремих дисциплін, а й активність, творчість та самостійність 

студента. За результатами екзаменаційних сесій 2019 року показники 

успішності та якості навчання студентів відповідають нормативним вимогам. 

Згідно рейтингових показників оцінювання знань у ДВНЗ «ХДАУ» було 

призначено академічні стипендії державного рівня здобувачам вищої освіти у 

2019 році: 

- Верховної ради України: 

- Гавришків Максим Юрійович - здобувач вищої освіти першого 

«бакалаврського» рівня  четвертого  року навчання спеціальності 201 

«Агрономія» 

- Президента України: 

- Гетьман Анастасія Леонідівна - здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

- Гарафон Сергій Геннадійович - здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальності 101 «Екологія» 

- Семенова Софія Миколаївна – здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня третього року навчання спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій». 

- за іншим призначенням: 

- Алієва Фатіма Аліївна - здобувач вищої освіти першого 

«бакалаврського» рівня  четвертого року навчання спеціальності 201 

«Агрономія» (Стипендія Обласної ради)  
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Таблиця 2.1  

Результати успішності здобувачів вищої освіти ХДАУ у 2019 році по 

факультетам за показником абсолютна успішність (%) 

№ з/п Факультети 
Абсолютна 

успішність 
Якість 

1 Економічний 100 67 

2 Агрономічний 92,4  53,6  

3 Рибного господарства та природокористування 81,90 64,35 

4 Біолого-технологічний 80,50 62,84 

5 Водного господарства, будівництва та 

землеустрою 
76,51% 40,12% 

 

Найвища абсолютна успішність у здобувачів вищої освіти економічного 

факультету (100%), найнижча у студентів факультету водного господарства 

будівництва та землеустрою (76,51%) . За показником якості знань найкращу 

позицію займає економічний факультет (67%) найнижчій показник у 

факультету водного господарства будівництва та землеустрою (40,12%). 

Слід зазначити, що показники абсолютної успішності у розрізі 

факультетів мають незначну розбіжність, тому можна відмітити високий 

рівень успішності по університету загалом.  

 

2.2. Бази практик та практична підготовка здобувачів вищої освіти  

 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». 

Практика передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних 

знань і навичок роботи у різних галузях. З цією метою на факультетах діють 

наскрізні програми навчальних та виробничих практик, які передбачають 

безперервне практичне навчання студентів, починаючи з 1-го курсу і до 

випуску. Програми складені на підставі і відповідно до положення про 

проведення практики здобувачів вищої освіти Вищих навчальних закладів 

України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 

8 квітня 1993 року. Строки проведення практик визначені в навчальному 

плані, затвердженому Міністерством освіти і науки України.  
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Практична підготовка передбачає безперервність та послідовність її 

проведення при отриманні потрібного достатнього обсягу практичних знань і 

умінь, необхідних для майбутньої роботи в с.-г. підприємствах, відповідно до 

різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр. 

Для забезпечення набуття студентською молоддю під час навчання 

практичних навичок з трудової діяльності за фахом, необхідних на 

виробництві програмою передбачені різні види практик: ознайомча; 

навчальна; виробнича. 

Мета проходження виробничої практики – сформувати навички 

практичної роботи, необхідних для самостійного здійснення сільськогоспо-

дарської діяльності, прийняття професійно виважених рішень.  

Базами виробничих практик здобувачів вищої освіти університету є 

понад 265 державних та приватних установ: передових с.-г. підприємств, 

вітчизняних наукових установ, фермерських господарств, організацій 

Херсонської області та інших областей півдня України, які мають відповідні 

можливості для забезпечення виконання затвердженої програми (Додаток А). 

Підставою для проходження виробничої практики є договір про проведення 

спільної навчально-виробничої діяльності між навчальним закладом і 

підприємством (установою). 

При проходженні виробничої практики здобувачі вищої освіти з 

нахилом до науково-дослідної роботи та магістранти залучаються до роботи у 

вітчизняних наукових установах: Інститут зрошуваного землеробства 

НААНУ, Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства 

НААНУ, Інститут рису НААНУ,  Інститут південного овочівництва і 

баштанництва НААНУ тощо. 

Слід зазначити, що у 2019 році у ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» було закладено «Навчальний розплідник нішевих 

культур» з метою переорієнтування плодового бізнесу в умовах зміни клімату. 

Закладенні альтернативні плодові культури: хурма, інжир, кізил, зізіфус. 

Здобувачі вищої освіти агрономічного факультету мають можливість наочно 

працювати в розпліднику; здобувати досвід у сфері садівництва та 
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виноградарства. На базі біолого-технологічного факультету у вересні 2019 

року створено навчальну стайню з метою:  

 проведення лабораторних занять з дисципліни «Конярство» та інших 

дисциплін з використанням коней; 

 участі представників кінного клубу та використання коней у проведенні 

загально-університетських та загально-міських заходів з участю 

університету; 

 проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти та 

дослідницької роботи в межах МАН. 

Бази практики створюють для здобувачів вищої освіти належні 

організаційні та безпечні умови і надають їм допомогу в отримані досвіду 

практичної роботи. Від бази практики керівництво здійснюється провідними 

висококваліфікованими співробітниками, які безпосередньо працюють зі 

студентами, або керівниками цих установ, до керівництва практикою 

залучаються досвідчені викладачі університету. 

Треба відмітити, що більшість здобувачів вищої освіти при проходженні 

виробничої практики працюють на конкретних посадах молодшої та середньої 

ланки керівного складу підприємств, значна кількість студентів 

працевлаштовуються у господарствах в яких проходили виробничу практику.  

 

2.3 Освоєння викладачами нових спеціальних комп’ютерних 

програм з дисциплін та впровадження їх в навчально-науковий процес 

 

Протягом 2019 року викладачами університету активно 

використовуються та впроваджуються у навчальний процес комп’ютерні 

програми ArchiCAD, Digital, AutoCAD, CROPWAT 8.0, ECOIMPACT-AGRI , 

ANOVA з використанням процедури PROC GLM SAS (SAS, 2010) та ін., що 

підвищує якість підготовки здобувачів вищої освіти. Практична цінність 

підготовки здобувачів вищої освіти університету відзначається проведенням 

значної кількості занять на базах провідних підприємств регіону за всіма 

спеціальностями. 
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На кафедрах університету в навчальному процесі та науковій роботі 

використовуються наступні програми: Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office PowerPoint, ARDUINO IDE, PDF редактор, Virtual Video 

Studios, Microsoft Office PowerPoint, Mathcad, Paint, Экзаменатор, Testpro, Test-

W2, Mowi maker, АВК-5, Adobe Premiere, Corel Video Studio, ArcGIS, Statistica, 

AdobePhotoshop. 

Продовжено активне впровадження системи «Moodle» - віртуального 

навчального середовища, системи дистанційного навчання, управління 

курсами. У системі створюються та зберігаються електронні навчальні 

матеріали та задається послідовність їх вивчення. Доступ к «Moodle» 

здійснюється завдяки інтернету, тому здобувачі вищої освіти  не прив’язані до 

конкретного міста та часу, мають можливість рухатись по матеріалам у 

власному темпі із будь-який частини земної кулі (окремі елементи 

використовуються у всіх дисциплінах). 

В університеті, на економічному факультеті використовується 

програмний продукт GPSS (General Purpose Simulation System) – це мова 

програмування, яка призначена для імітаційного моделювання різноманітних 

систем, в основному масового обслуговування. Ця система є зручною для 

моделювання будь-якого підприємства та збору і обробки великих даних. 

Програма «M.E.Doc IS» (АРМ фахівця) - дозволяє працювати з бланками 

звітності з моменту створення до передачі в архів; має можливості підпису 

ЕЦП і відправки електронною поштою звітів та отримання квитанцій у 

відповідь, імпорту та експорту звітів з інших бухгалтерських систем; 

реєстрації та перевірки податкових накладних в ЕДР. 

Факультетом водного господарства, будівництва та землеустрою  

впроваджено в навчальний процес програми : 

- «Метематика 4.1» для складного розрахунку конструкцій 

- «Revit» програма для архітектурного проектування, деталізації 

- «ASDU_2019» - програма для визначення витрати і висоти підіймання 

затвору каналів. 
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В освітньому процесі ДВНЗ «ХДАУ» у 2019 році викладачі регулярно 

впроваджують активні методи  та сучасні технології навчання, такі як: 

- Метод  Дебрифінгу, який сприяє не тільки розвитку особистісних 

якостей здобувачів але й вчить об’єктивному оцінюванню знань і вмінь, 

набутих під час попередньої    роботи,   аналізу рівня    застосування 

особистісних  якостей,  рівня  активності  та моделей поведінки;  

- Кейс-метод - дає змогу максимально наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності у конкретних ситуаціях. Суть методу полягає у 

використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються 

«кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень 

здобувачами вищої освіти з певного розділу навчання дисципліни. 

 - Форсайтінгове навчання - навчання інструментам управління змінами, 

виділилення найбільш важливих трендів розвитку сучасного світу  

  - Менторство (наставництво) – це спосіб навчання, коли більш 

досвідчений або освічений фахівець допомагає новачку або менш 

досвідченому фахівцю отримати певні знання та навички. 

 - Коучинг – метод навчання, коли досвідчений фахівець (коуч) разом з 

менш досвідченим допомагає йому винайти спосіб вирішення конкретної 

проблеми, що утворилася (досягти відповідної мети). 

  - Медіація – спосіб навчання, коли для вирішення проблеми залучається 

нейтральний незацікавлений фахівець, що допомагає сторонам винайти 

привильний шлях вирішення проблеми. 

- Інтерактивні ігри із залученням мультимедійних технологій (метод 

проектів «Presentations», демонстацію відео-проектів «Videoprojects» тощо). 

На факультетах університету застосовуються такі форми, методи і 

засоби навчання, які б сприяли підвищенню пізнавального інтересу  

здобувачів вищої освіти, активності, творчості в одержанні знань і навичок та 

подальшого їх використання на практиці - впровадження особистісно-

зорієнтованого навчання: прийом смислового опрацювання тексту, 

виокремлення  в ньому ідей, принципів, законів; прийоми стислого та 

найбільш раціонального конспектування (план, тези, конспект, реферат); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
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прийоми пошуку додаткової інформації (робота з бібліографіями, 

довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями) 

Підсумки роботи здобувачів вищої освіти за окремими навчальними 

дисциплінами проводяться у вигляді науково-практичних конференцій, з 

обов’язковою доповіддю на ній (для старших курсів бакалаврату і обов’язково 

- магістрів). Також до навчального процесу долучаються провідні фахівці 

галузей, які передають майбутнім випускникам свій практичний досвід 

шляхом проведення лекцій та виїзних занять. 

 

 

2.4. Перелік освітніх програм за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. 

 

Підготовка фахівців в Університеті здійснюється ступенево за рівнями:  

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр, 

першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) та третім (освітньо-

науковим). 

Економічний факультет: 

1. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший 

бакалавр: 

освітня програма «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування».  

2. Перший (бакалаврський) – бакалавр: 

Освітня програма «Професійна освіта (Економіка)» за спеціальністю 015 

«Професійна освіта (Економіка)»; 

Освітня програма «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка»; 

Освітня програма «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування»; 

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

Освітня програма «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»; 
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Освітня програма «Менеджмент ІТ» за спеціальністю 073 «Менеджмент»; 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 

«Готельно-ресторанна справа»; 

Освітня програма «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм»; 

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

3. Другий (магістерський) – магістр: 

Освітня програма «Професійна освіта (Економіка)» за спеціальністю 015 

«Професійна освіта (Економіка)»; 

Освітня програма «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка»; 

Освітня програма «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування»; 

Освітня програма «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»; 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

4. Третій (освітньо-науковий) – доктор філософії: 

Освітня програма «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка». 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою: 

1. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший 

бакалавр: 

Освітня програма «Геодезія та землеустрій» спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 

2. Перший (бакалаврський) – бакалавр: 

Освітня програма «Науки про Землю» за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю»; 

Освітня програма «Архітектура та містобудування» за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування»; 
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Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія»; 

Освітня програма «Геодезія та землеустрій» за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 

Освітня програма «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології»; 

3. Другий (магістерський) – магістр: 

Освітня програма «Науки про Землю» за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю»; 

Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія»; 

Освітня програма «Геодезія та землеустрій» за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 

Освітня програма «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології». 

Факультет рибного господарства та природокористування: 

1. Перший (бакалаврський) – бакалавр: 

Освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура» за спеціальністю 207 

«Водні біоресурси та аквакультура»  

Освітня програма «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» 

Освітня програма «Садово-паркове господарство» за спеціальністю 

206 «Садово-паркове господарство» 

Освітня програма «Лісове господарство» за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» 

2. Другий (магістерський) – магістр: 

Освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура» за спеціальністю 

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  

Освітня програма «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія»  
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Освітня програма «Садово-паркове господарство» за спеціальністю 

206 «Садово-паркове господарство» 

3. Третій (освітньо-науковий) – доктор філософії: 

Освітня програма «Водні біоресурси та аквакультура» за спеціальністю 

207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

Агрономічний факультет: 

1. Перший (бакалаврський) – бакалавр: 

Освітня програма «Агрономія» за спеціальністю 201«Агрономія» 

Освітня програма «Захист і карантин рослин» за спеціальністю 202 «Захист і 

карантин рослин»  

Освітня програма «Садівництво і виноградарство» за спеціальністю 

203 «Садівництво і виноградарство».  

2. Другий (магістерський) – магістр: 

Освітня програма «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія». 

3. Третій (освітньо-науковий) – доктор філософії: 

Освітня програма «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Біолого-технологічний факультет: 

1. Перший (бакалаврський) – бакалавр: 

Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Освітня програма «Харчові технології» за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» 

Освітня програма «Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової 

продукції» за спеціальністю 181 «Харчові технології» 

1. Другий (магістерський) – магістр: 

Освітня програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за 

спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 
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Освітня програма «Харчові технології» за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» 

Освітня програма «Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової 

продукції» за спеціальністю 181 «Харчові технології» 

3. Третій (освітньо-науковий) – доктор філософії: 

Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

 

2.5. Реалізація ступеневої освіти через створення інтегрованої 

неперервної системи відбору і підготовки здобувачів вищої освіти . 

 

Освітній процес у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

організовується з урахуванням наявного науково-педагогічного потенціалу, 

матеріальної і навчально-методичної бази Університету, з урахуванням 

можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на 

формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

постійного оновлення наукових знань, академічної та професійної 

мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній 

сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці 

в умовах ринкової економіки. 

Одним з основних завдань реалізації ступеневої освіти є створення 

інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки здобувачів вищої 

освіти за схемою «загальноосвітній освітній заклад (ліцей, гімназія) − коледж 

– Університет» (табл. 2.2, 2.3). 
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Таблиця 2.2 

Реалізація ступеневої освіти у ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет»  на базі університету 
№ 

п/п 

 

Назва заходу (школи) 

Кількість  

учасників 

Вік 

учасників 

Період проведення 

 Школи 

1 KS@U Cyber School 11 12-13 років 28.10 – 01.11.2019 

2 
Бізнес-школа лідерства «Sm@rt 

Junior» 
31 13-16 років 

10.06 - 14.06. 

28.10 - 01.11.2019 р. 

3 Школа математики 33 15-16 років 25.03 – 29.03.2019 

4 «Школа майбутнього інженера» 12 16-17 років Березень 2019 р. 

5 «Біологічна школа» 21 

23 

14-16 років 

10-17 років 

27.03.2019 р. 

28.10.2019 р. 

6 Школа кулінарної майстерності 17 11-15 років 28.10-01.11 

7 Консорціум шкіл  «School 

Economix» та «School of 

Landscape Design» 
16 15-16 років 28.10- 01.11.2019 р 

Освіта для дорослих  

1 Школа аграрного лідера Понад 

200 

Від 20 

років 

На регулярній основі 

2 Освіта протягом життя Понад 

300 

Від 30 

років 

Згідно із навчальними 

планами по узгодженню 

з обласним центром 

зайнятості 

Профорієнтаційні заходи 

1 День Вищої Освіти 120 15-16 років 10.12.2019 

2 Круглий  стіл «Роль 

громадськості в протидії 

корупції» в рамках Тижня 

відкритого уряду 

20 13-15 років 13.03.2019 

3 Інтерактивна гра, квест, за 

участю учнів Білозерського 

наукового ліцею ім. О.Я. 

Печерського 

25 15-16 років 05.04.19 р 

4 День відкритих дверей ДВНЗ 

«ХДАУ» 

 16-17 років 25.04.2019 

5 Тренінг по обранню майбутньої 

спеціальності 

25 15-16 років 23 жовтня 

2019 р. 

6 Екскурсії до анатомічного 

навчально-демонстраційного 

музею ім. В.Г. Амаліцького 

школи м. 

Херсон 

15-17 років 27.02-12.06.2019р. 

11.09-27.11.2019р. 

7 День відкритих дверей ДВНЗ 

«ХДАУ» 

 14-17 років 23.10.2019 

8 «Зроби правильний вибір» - 

зустріч з учнями ліцею 

журналістики, економіки та 

правознавства 

20 16-17 років 24.05.2019 р. 
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Для підвищення ефективності роботи з майбутніми абітурієнтами у 

ДВНЗ «ХДАУ» у 2019 році відкрито «Лабораторія фізичних експериментів». 

Обладнання лабораторії, її оформлення дозволяють проводити досліди, які 

викликають у слухачів незабутні враження.  

Реальні, натурні досліди мають вагому перевагу перед віртуальними, 

оскільки вони наглядні, достовірні, є можливість виконати дослід особисто. 

Підготовлено більше 90 демонстраційних дослідів. Обладнання дозволяє 

проводити бесіди на різноманітні теми, цікаві для слухачів. «Лабораторія 

фізичних експериментів» стала популярною в м. Херсон та Херсонській 

області. 

 

Тільки у 2019 році було проведено понад 50 зустрічей з учнями 

випускних класів м. Херсона та Херсонської області, ліцеїстами професійних 

навчальних закладів, технікумів, коледжів. 

Таблиця 2.3 

Реалізація ступеневої освіти науково-педагогічними працівниками 

ДВНЗ «ХДАУ» на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсона 

та області 
№ 

п/п 

Місце проведення (школа) Тема ПІБ НПП Клас Дата 

Біолого-технологічний факультет 

1 Тавричанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Каховського 

району Херсонської 

області 

Особливості вибору 

майбутньої професії 

випускника 

Кушнеренко 

В.Г. 
11 03.12.19 

2 
Школа №30  

Переваги вибору агарних 

професій 

Каращук 

Г.В. 
10 27.11.19 

3 Херсонський ліцей 

журналістики, бізнесу та 

правознавства ХМР  

Основи здорового 

харчування 

Вогнівенко 

Л.П. 9-11 27.11.19 
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4 Степанівська ЗОШ №17 

Антонівська ЗОШ № 18 

Особливості вибору для 

випускника 

Ведмеденко 

О.В. Корбич 

Н.М. 

10-11 
09.10.19 

15.10.19 

Агрономічний факультет 

5 Школа № 31 «Цікавий світ комах» Мринський 

І.М. 
9 24.05.19 

6 ЗОШ № 51 «Природа рідного краю» 

(постійно діючий гурток 

у рамках співпраці з 

Херсонським центром 

дитячої та юнацької 

творчості) 

Мазурок І.Г. 

8-10 
Що-

вівторка 

7 ЗОШ І-ІІІ № 21 «Біологія комах» Мринський І.М. 9 08.02.19 

8 ЗОШ № 46 Землеробство важлива 

галузь сільськогосподар-

ського виробництва 

Берднікова 

О.Г., 

Сидякіна 

О.В. 

10 08.10.19 

9 ЗОШ № 30 Наукова робота з 

учнівською молоддю 

Лавренко 

С.О. 
8,10, 11 

10-11. 

2019 

10 Школа № 45, 

м. Херсон 

«Важливість вивчення 

іноземної мови для 

конкуренто-

спроможності сучасного 

фахівця» 

Макухіна 

С.В. 

Дашевська 

Л.М. 

11 07.10.19 

Факультет водного господарства будівництва та землеустрою 

11 Калинівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Великоолександрівського 

району Херсонської 

області 

«Вибір майбутньої 

професії в ДВНЗ 

«ХДАУ» – запорука 

успіху» 

Заводянний 

В.В. 
10-11 

класи 
1.10.19 

12 Херсонська гімназія №3 

Херсонської міської ради 

Спеціальності в ДВНЗ 

«ХДАУ». Проведення 

цікавих фізичних 

експериментів. 

Кияновський 

О.М., Корінь 

О.В. 

10-11 

класи 

9.10.201

9 р. 

13 Херсонська ЗОШ № 13 «Навчання та 

повсякденне життя 

студентів, майбутнє 

випускників ХДАУ» 

«Вчитися цікаво, 

корисно та необхідно» 

Кияновський 

О.М., Корінь 

О.В. 
11 клас 

13.02.19 

06.03.19 

14 МАН Круглий стіл 

Будівництво Каховської 

ГЕС-2 – екологічні 

наслідки 

Ладичук Д.О. 

8, 10 14.02.19 

15 ЗССО №32 Екологічний мікс  Ладичук Д.О. 8, 10 09.10.19 

16 ХЦДЮТ, 

Учасники МАН 

Круглий стіл Екологія 

Херсонської області: 

проблеми та рішення 

Ладичук Д.О. 

8, 10 05.09.19 

Економічний факультет 

17 Ліцей журналістики, 

економіки та 

правознавства Херсон 

міської ради №29 

Види кредитів Дуга В.О., 

Нікітенко 

К.С. 
10 05.12.19 
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18 Ліцей журналістики, 

економіки та 

правознавства 

Херсонської міської ради 

№29 

Бізнес-англійська Дуга В.,  

Несін Ю. 

11 01.03.19 

19 Інгулецька ЗОШ 

 

Розкриття економічних 

злочинів та шахрайства з 

пластиковими картками 

та банкоматами 

Скрипник С. 

В. 

 
11 

08.02.19 

 

20 Микильська ЗОШ 

 

Квест «Інтернет-

шахрайство з 

платіжними картками та 

методи захисту від 

нього» 

Пристемськи

й О. С. 

 11 08.02.19 

21 с. Коробки технікум  Аграрна освіта  – 

запорука майбутнього 

Пристемськи

й О. С. 
11 14.02.19 

22 Раздольненська ЗОШ 

Каховський район  

Аграрна освіта  – 

запорука майбутнього 

Пристемськи

й О. С. 
11 06.02.19 

23 Базова школа №38  

с.Зеленівка 

Гра-квест на тему: 

«Цікава бухгалтерія». 

Круковська 

О.В., 

Коваль С.В. 

11 10.04.19 

24 Херсонський ліцей 

журналістики, бізнесу і 

правознавства 

Ділова гра «Управління 

біржової діяльністю» 

Морозов Р. 

В. 
11 24.02.19 

25 м. Олешки 

школи №1,2,4 

Переваги навчання в 

ДВНЗ «ХДАУ» 

Герасименко 

М.В. 
10,11 03.10.19 

26 Гімназія №1 Херсонської 

міської ради 

Цікава англійська Дробітько 

А.І. 
9 04.12.19 

27 Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів  № 55, м. 

Херсон 

Відкритий урок «Вдалий 

вибір професії-крок до 

успіху» 

Бойко Л.О. 

Карнаушенк

о А.С. 

11 29.01.19 

28 

Херсонська ЗОШ №55 

Відкритий урок «Обрана 

професія-запорука 

майбутнього» 

Бойко Л.О. 

Карнаушенк

о А.С. 

11 12.02.19 

Факультет рибного господарства та природокористування 

29 КЗ ЦЕНТУМ ХОР  Відкриття гуртку 

«Акваріумістика»  

Кутіщев 

П.С. 

9-11 30.08.19 

30 
ХНВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей 

журналістики, економіки 

та правознавства» 

Відкрите заняття з хімії 

Біла Т.А., 

Ляшенко Є.В., 

Вогнівенко 

Л.П. 

10 27.11.19 

31 ДВНЗ «ХДАУ»  консорціум шкіл  

«School Economix» та 

«School of Landscape 

Design» 

Дементьєва 

О.І 

Бойко Т.О. 

8-9 28.10.19 

 

32 НВК №56 Херсонської 

міської ради   

«Екологічне виховання» Алмашова 

В.В. 

 

9-10 10.09.19 

33 Херсонський центр 

дитячої та юнацької 

творчості  

«Ввідна лекція для 

учасників секції 

«Екологія людини»  

Алмашова 

В.В. 

Стратічук 

Н.В. 

7,8,9,10 18.09.19 
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3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ДВНЗ «Херсонський державний агарний університет» 

 

У 2019 році ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

здійснював свою діяльність за 4 спеціальностями початкового рівня (короткий 

цикл), 26 спеціальностями першого (бакалаврського) рівня, 18 

спеціальностями другого (магістерського) рівня та 4 спеціальностям третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (табл.. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Перелік спеціальностей ДВНЗ «Херсонський  

державний аграрний університет» 2019 р. 
 Код  

спеціальності  

Назва спеціальності  Ліцензований 

обсяг 

Підстава  

Підготовка молодших бакалаврів 

1 071 Облік і оподаткування 50 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

12.06.2019 № 826-л 

2 093 Геодезія та землеустрій 50 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

30.10.2019 № 975-л 

Підготовка бакалаврів 

1 

015 
Професійна освіта  

(Економіка) 

200 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

17.04.2019 № 334-л 

2 
051 Економіка 

40 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

3 071 Облік і оподаткування (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

240 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

05.08.2016 р. №1408л, 

наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

4 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування (з 

можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

120 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

21.11.2019 № 986-л 

5 073 

Менеджмент 

100 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 
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6 074 Публічне управління та 

адміністрування 

50 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

7 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

60 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

8 101 Екологія 80 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

9 103 Науки про Землю 30 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

10 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

120 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

24.04.2019 № 356-л 

11 181 Харчові технології 400 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

Наказ МОН від 

12.02.2019 № 141-л 

12 183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

25 наказ МОН від 

30.06.2016 р. №1397л, 

наказ МОН від 

21.07.2016 р. №1407л 

13 191 Архітектура та 

містобудування  

50 наказ МОН від 

22.05.2018 № 933-л 

14 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

235 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

15 193 Геодезія та землеустрій 30 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

16 194 Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 

технології   

50 
наказ МОН від 

02.06.2017 р. №113-л 

17 201 Агрономія 200 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

18 202 Захист і карантин рослин 

 

40 наказ МОН від 

02.06.2017 р. №113-л 

19 203 Садівництво та 

виноградарство 

(з правом підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

200 

(на строк 

навчання) 
наказ МОН від 

13.07.2018 № 1371-л 

20 204  Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

175 
наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

21 205 Лісове господарство 15 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 
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22 206  Садово-паркове 

господарство 

15 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

23 207 Водні біоресурси та 

аквакультура (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

560 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

24 241 Готельно-ресторанна 

справа 

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

200 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН №666-л від 

15.05.2018 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

25 242 Туризм 200 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

06.03.2019 № 175-л 

26 281  Публічне управління та 

адміністрування  

50 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565, 

постанова КМУ від 

27.09.2016, № 674 

Підготовка магістрів 

1 

015 
Професійна освіта  

(Економіка) 

120 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

24.04.2019 № 356-л 

2 
051 Економіка 

50 наказ МОН від 

30.06.2016 р. №1397л 

3 071 Облік і оподаткування (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

100 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

4 073 Менеджмент (з 

можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

100 (з 

урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

30.06.2016 р. №1397л 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

5 074 Публічне управління та 

адміністрування 

20 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

6 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

30 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

7 101 Екологія 50 наказ МОН від 

26.05.2017 р. №111-л 

8 103 Науки про Землю 10 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

9 181 Харчові технології 120 наказ МОН від 

30.11.2018 № 2230-л 
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10 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

65 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

11 193 Геодезія та землеустрій 40 наказ МОН від 

30.06.2016 р. №1397л 

12 194 Гідротехнічне будівництво, 

водна 

інженерія та водні 

технології  

50 

наказ МОН від 

02.06.2017 р. №113-л 

13 201 Агрономія 300                         

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л 

14 204  Технологія виробництва  і 

переробки продукції 

тваринництва 

50 
наказ МОН від 

15.05.2017 р. №95-л 

15 206 Садово-паркове 

господарство 

25 наказ МОН від 

06.07.2016 р. №1404л 

16 207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

55 наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565 

17 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

210                          

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

21.02.2019 № 158-л 

18 281 Публічне управління та 

адміністрування  

210                        

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

наказ МОН від 

19.12.2016 р. №1565, 

постанова КМУ від 

27.09.2016, № 674 

Наказ МОН від 

12.02.2019 № 141-л 

Підготовка докторів філософії 

1 
051 Економіка 

20 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 

2 201 Агрономія 30 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 

3 204  Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

20 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 

4 207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

10 наказ МОН №655 від 

10.06.2016 
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Таблиця 3.2 

Перелік акредитованих освітньо-професійних програм   

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2019 році 

 

№п/п 

Код 

спеціаль

ності 

Назва ОПП за спеціальністю 

Дата 

видачі 

сертифіка

ту 

термін дії серія номер 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ БАКАЛАВРІВ 

Біолого-технологічний  

1 201 

ОПП Харчові технології за 

спеціальністю  

181 Харчові технології 

25.07.2019 01.07.2024 УД 22010594 

 

Протягом 2019 року факультетами університету відкрито дві 

спеціальності для підготовки молодших бакалаврів, три нові спеціальності для 

підготовки бакалаврів та дві спеціальності підготовки магістрів. 

Таблиця 3.3 

Перелік ліцензованих спеціальностей  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2019 році 
 Код  

спеціальності  

Назва спеціальності  Ліцензований 

обсяг 

Підстава  

Підготовка молодших бакалаврів 

Економічний 

1 071 Облік і оподаткування 50                                     

(з урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

12.06.2019         

 № 826-л 

2 081 Право 50                                     

(з урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

26.12.2019 № 1020-л 

Водного господарства, будівництва та землеустрою 

2 193 Геодезія та землеустрій 50 (з урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

30.10.2019 № 975-л 

Біолого-технологічний  

1 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

50 (з урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

26.12.2019 № 1020-л 

Підготовка бакалаврів 

Економічний 

1 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування (з 

можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

120 (з 

урахуванням 

строків навчання) 
Наказ МОН від 

21.11.2019 № 986-л 
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2 242 Туризм 200 (з 

урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

06.03.2019 № 175-л 

Водного господарства, будівництва та землеустрою 

3 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

120 (з 

урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

24.04.2019 № 356-л 

Підготовка магістрів 

Біолого-технологічний факультет 

1 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

210                                

(з урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

21.02.2019 № 158-л 

Економічний 

2 015 
Професійна освіта  

(Економіка) 

120 (з 

урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

24.04.2019 № 356-л 

 

Таблиця 3.4 

Перелік ліцензованих спеціальностей з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб без громадянства  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» у 2019 році 

 
 Код  

спеціальності  

Назва спеціальності  Ліцензований 

обсяг 

Підстава  

Підготовка бакалаврів 

Економічний 

1 071 Облік і оподаткування (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

240 (з 

урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

2 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування (з 

можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

120 (з 

урахуванням 

строків навчання) 
Наказ МОН від 

21.11.2019 № 986-л 

3 241 Готельно-ресторанна 

справа (з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

200 (з 

урахуванням 

строків навчання) 
Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

Рибного господарства та природокористування 

4 207 Водні біоресурси та 

аквакультура (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

560 (з 

урахуванням 

строків навчання) 
Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 
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Підготовка магістрів 

Економічний 

1 071 Облік і оподаткування (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

100 (з 

урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 

2 073 Менеджмент (з 

можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та 

осіб без громадянства) 

100 (з 

урахуванням 

строків навчання) 

Наказ МОН від 

12.07.2019 № 942-л 
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4. ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА ТА МІЖНАРОДНА ОСВІТА 

 

Основним концептуальним завданням освітньої діяльності ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» є підготовка фахівців якісно 

нового  типу, що мають високий рівень кваліфікації, які здатні ефективно і 

гнучко реагувати на зміни соціально-економічних і технологічних умов 

виробництва. Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти ДВНЗ 

«ХДАУ» надає можливість абітурієнтам свідомо обрати майбутню 

спеціальність і створити підґрунтя професійно орієнтованого контингенту 

здобувачів вищої освіти університету.  

Для популяризації професій агропромислового комплексу і для того, 

щоб зробити ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" 

привабливим для абітурієнтів і збільшити кількість здобувачів вищої освіти, 

центром проводиться постійна профорієнтація випускників закладів повної 

середньої освіти, це систематична робота із залучення до вступу в університет 

кращих абітурієнтів, партнерські відносини з обласними, міськими і 

районними відділами освіти, що передбачає співпрацю при проведенні 

університетських і загальноміських профорієнтаційних заходів: Дні відкритих 

дверей, Дні факультетів, студентські ярмарки, конкурси, благодійні акції, 

ярмарки професій тощо. Це співробітництво із закладами повної середньої 

освіти м.Херсон і Херсонської області, організація для здобувачів повної 

середньої освіти зустрічей з представниками приймальної комісії, 

викладачами університету, проведення тематичних лекцій і презентацій усіх 

спеціальностей; а також лабораторні заняття, екскурсії тощо. Дні відкритих 

дверей, які проводяться на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» двічі на рік, збирають приблизно 700-800 відвідувачів. 

Представники Центру довузівської підготовки та міжнародної освіти 

(ЦДПМО) з метою популяризації університету і забезпечення набору 

здобувачів вищої освіти у вересні 2019 року відвідали батьківські збори в усіх 

закладах повної середньої освіти м. Херсон і Херсонської області та 

поспілкувалися з батьками випускників. Також фахівцями університету із 

профорієнтації проведено бесіди з учнями старших класів із наданням 
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довідника абітурієнта ДВНЗ «ХДАУ», проінформовано про підготовчі курси, 

які створені для адаптації учнів до закладу вищої освіти та покращення рівня 

якості знань і компетенцій майбутніх абітурієнтів.  

При ЦДПМО працюють підготовчі курси (суботні спецкласи) для 

старшокласників шкіл міста та області. На підготовчих курсах навчаються 

учні 9-11 класів, випускники минулих років. Заняття проводяться з жовтня по 

травень щосуботи (суботні спецкласи) і на шкільних канікулах (заочні 

підготовчі курси для абітурієнтів з області), що дозволяє знизити фізичне та 

емоційне навантаження на учнів і зробити підготовку до ЗНО ефективнішою.  

З 05 жовтня 2019 року на суботніх підготовчих курсах (05.10.2019 – 

16.05.2020) навчається 65 слухачів. А з 11 січня 2020 року планується 

збільшити кількість слухачів за рахунок набору на підготовчі експрес-курси, 

які працюватимуть з 11 січня 2020 р. до 16 травня 2020 р. 

Таблиця 4.1  

Кількість слухачів підготовчих курсів, що навчалися у ДВНЗ «ХДАУ» 

у 2018 – 2019 навчальному році 

Предмет 

Суботні спецкласи Експрес-курси 

І група 

11клас 

ІІ група 

11 клас 
Всього 

ІІІ Група 

9-10 клас 

Група 1 

(11 клас) 

Українська 

мова та 

література 

23 23 46 13 14 

Історія України 23 - 23 5 9 

Математика 19 18 37 14 10 

Фізика 4 - 4 1 1 

Географія 19 - 19 3 6 

Біологія 18 - 18 6 3 

Хімія 11 - 11 5 - 

Англійська мова 17 - 17 11 3 

Творчий конкурс 6 - 6 - - 

 

Підготовка до ЗНО здійснюється з таких предметів: математики, 

географії, фізики, біології, українська мови та літератури, англійської мови, 

хімії, історії України. Також організовані заняття з творчого конкурсу для 

вступу на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». Підготовка 

абітурієнтів на підготовчих курсах відбувається за програмами, 

рекомендованими Українським центром оцінювання якості освіти. Найбільш 

популярними є заняття з української мови та літератури і математики, 

оскільки ці предмети є обов’язковими для ДПА і конкурсними для вступу у 
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заклади вищої освіти. Також організовані та проведені зустрічі представників 

усіх спеціальностей університету зі слухачами курсів: презентації, лабораторні 

заняття, майстер-класи, тренінги, екскурсії, благодійні акції тощо.  

Доцільність підготовки до вступу у нашому університеті обумовлена 

тим, що є багаторічний досвід роботи зі старшокласниками. Ця спроможність 

підтверджується досвідом викладачів ДВНЗ «ХДАУ». Науково-педагогічний 

склад викладачів університету дозволяє успішно проводити підготовку 

гуманітарного (історія, українська мова та література, іноземні мови), 

природничого (біологія, хімія, географія) і фізико-математичного (фізика, 

математика) профілю. Готуючи фахівців за 26 спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, ДВНЗ «ХДАУ» постійно проводить 

роботу, спрямовану на свідомий вибір майбутньої професії. Більше уваги 

почало приділятися профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами, 

популяризації вищої освіти, участі в освітніх профорієнтаційних виставках. 

Підписані меморандуми зі школами, коледжами, училищами про співпрацю і 

спільне проведення профорієнтаційних заходів, класних годин, роботи з 

учнями Малої академії наук. В Центрі організовані підготовчі курси з 

англійської мови для тих, хто бажає вступати до магістратури. 

Надаючи освітні послуги, ми постійно вдосконалюємось й адаптуємось, 

змінюючи методи і форми підготовки майбутніх абітурієнтів, відповідно до 

умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, згідно з програмами ЗНО, 

з огляду на вимоги, які висуваються вступникам закладів вищої освіти, а 

також враховуючи особливості розвитку і соціалізації нового покоління 

школярів. Підготовчі курси у ДВНЗ «ХДАУ» – це  не тільки навчання, це час 

проведений з користю серед однодумців, це завжди змістовні вихідні дні та 

шкільні канікули. Профорієнтаційні заходи: наукові пікніки у дендропарку, 

відвідування музеїв, тренінги, майстер-класи, зустрічі з видатними вченими і з 

професорами нашого університету, концерти, студентські КВК та ярмарки. 

Життя слухачів підготовчих курсів наповнено цікавими подіями, 

експериментами, знайомствами і це викликає інтерес до розвитку, показує 

практичну значущість пізнання. 



46 

З метою популяризації ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» серед випускників шкіл  міста та області  представники Центру 

довузівської підготовки та міжнародної освіти брали активну участь з 

організації і проведення ЗНО на базі ДВНЗ «ХДАУ»: 

 з 05 лютого по 25 березня 2019 р. на базі ДВНЗ «ХДАУ» було 

організовано консультаційний пункт, щодо реєстрації до ЗНО; 

 у березні 2019 р. - пункт проведення пробного ЗНО;  

 у  травні-червні-липні 2019 р. – пункт проведення основної і 

додаткової сесії ЗНО;  

 у липні 2019 р. був створений пункт проведення Єдиного фахового 

вступного випробування (ЄФВВ) та Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) – це 

форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста).    

Під час процедури проведення ЗНО, викладачі університету 

спілкувалися з батьками абітурієнтів, після закінчення ЗНО – безпосередньо з 

потенційними вступниками, в результаті було роздано понад 1500 довідників 

абітурієнта ДВНЗ «ХДАУ». Під час проведення тестування з таких дисциплін 

як біологія, географія, хімія, фізика, іноземна мова, наші  викладачі також 

були присутні на території інших пунктів проведення ЗНО в м. Херсон та 

Херсонської області, де абітурієнти та їх батьки отримали інформацію про 

спеціальності Аграрного університету.  

Представники Центру довузівської підготовки та міжнародної освіти 

брали активну участь з підготовки нового довідника абітурієнта ДВНЗ 

«ХДАУ» на 2019 – 2020 рр. Рекламна інформація про університет 

представлена у пресі, на радіо і телебаченні. З 1 вересня 2019 року заплановані 

публікації про всі спеціальності університету в газеті «Гривна» – 27 статей, в 

газеті «Новий день» – 19 статей, а фахівці відділу координують цей процес. 

Особливістю профорієнтаційної роботи в університеті є орієнтація на 

роботу не лише з обдарованими старшокласниками, але й залучення учнів 5 – 

10 класів. На цьому напрямі роботи зосереджено діяльність Центру 
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довузівської підготовки та міжнародної освіти, який сприяє організації 

позашкільних занять за науковими напрямами. Запропоновано адміністрації 

навчальних закладів тематичні лекції для учнів. Лекції проводять викладачі 

університету на території відповідного закладу повної середньої освіти або 

університету – за домовленістю. 

Фахівці Центру довузівської підготовки та міжнародної освіти сприяли 

популяризації серед учнів шкіл міста осінніх, зимових, весняних, літніх 

профорієнтаційних шкіл: Біологічна школа, Школа кулінарної майстерності, 

Школа економіки «School of Economix», «CREATIVE MINDS» - консорціум 

шкіл «School of Economix» та  «School of Landscape Design», KS@U Cyber 

School, Бізнес-школи лідерства Sm@rt Junior. 

А ще в період літніх шкільних канікул наші фахівці активно 

співпрацюють зі шкільними таборами відпочинку. На базі Центру з цього року 

готують, і в подальшому планують готувати, іноземних громадян до вступу у 

заклади вищої освіти України за біологічними, інженерно-технічними та 

економічними спеціальностями. Це дасть можливість тим, хто прибуває на 

навчання, обрати спеціальність, що безпосередньо пов’язаний з обраною 

фаховою освітою і спростити процес адаптації в умовах іншої країни. 

Усі іноземці, які навчаються в університеті отримали посвідки на 

тимчасове проживання строком на період навчання, передбачений наказом 

ректора №304/4 від 27 липня 2017 року про встановлення періодів навчання 

для іноземних здобувачів вищої освіти. Регулярно проводиться робота, щодо 

контролю умов проживання іноземних громадян у гуртожитках університету, 

їх відвідування занять. 

Сьогодні, Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти – це  

дружний колектив науково-педагогічних працівників, які займаються 

профорієнтацією зі старшокласниками нашого міста та області, відвідують 

батьківські збори і класні години в школах, училищах і коледжах з метою 

профорієнтації і виявлення стартових характеристик молоді перед тим, як 

готувати до ЗНО, розробляють рекламні матеріали: буклети, довідник 

абітурієнта тощо. 
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5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукові здобутки вчених Херсонського державного аграрного 

університету вагомі, загальновизнані, чимало з них мають міжнародний 

рівень. Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні працівники, 

аспіранти і здобувачі вищої освіти на дослідних полях, фермах, філіях 

випускових кафедр в чотирьох науково-дослідних лабораторіях та 

дендропарку університету.  

Про актуальність наукових досліджень свідчить міжнародна співпраця 

з університетами та науковими установами зі всього світу. На сучасному 

етапі здійснюють заходи із залучення науковців Університету до написання 

проектів.  

На основі концептуальних засад розвитку університету було 

сформульовано й уточнено основні напрями наукової та науково-

педагогічної діяльності університету (щодо держбюджетної, госпдоговірної 

та ініціативної тематики наукових досліджень, підготовки кадрів, створення 

інтелектуальної власності) 

У 2019 році до виконання науково-дослідних робіт залучено 214 

науково-педагогічних працівників, з них – 28 докторів наук, професорів, 143 

кандидатів наук та 226 здобувачів вищої освіти та 134 аспіранти та 

докторанти. Наукові дослідження проводилися на 26 кафедрах і в 4-х 

проблемних науково-дослідних лабораторіях. Всього в розробці знаходилось 

64 тематик.  

В межах держбюджетного фінансування вчені університету виконували 

6 проектів, джерелом фінансування яких є державний бюджет України (обсяг 

фінансування на 2019 рік 2819,5 тис. грн.).: 

№ держреєстрації: 0119U100010 «Формування стратегії розвитку 

молодіжного підприємництва в умовах євроінтеграції як чинника соціально-

економічної стабільності та безпеки України». 

Науковий керівник – Кирилов Ю.Є., вартість – 547,5 тис. грн. 
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№ держреєстрації: 0118U003145  «Інноваційна технологія рибничо-

біологічного формування іхтіофауни як складова продовольчої безпеки 

України». 

 Науковий керівник – Шерман І.М., вартість – 300,0 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0117U000148 «Інноваційне відновлення, 

модернізація та розвиток зрошення у Південному регіоні України». 

 Науковий керівник – Грановська Л.М., вартість – 388,0 тис. грн.  

 № держреєстрації: 0119U100067 «Агроекологічні аспекти ведення 

органічного землеробства в умовах Півдня України». 

Науковий керівник – Домарацький Є.О., вартість – 584,0 тис. грн.   

№ держреєстрації: 0117U006764 «Стратегічні напрямки розвитку 

адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов 

обмеженості природних і матеріальних ресурсів».  

Науковий керівник – Лавренко С.О., вартість – 500,00 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0117U006765 «Стратегія геосистемо-басейнової 

організації природокористування на водозбірній території транскордонної 

річки Дніпро». 

Науковий керівник – Пічура В.І., вартість – 500,0 тис. грн.  

Укладено 16 господарських договорів на загальну вартість 384,0 тис. 

грн.: 

1.  «Наукове обґрунтування розрахунку режиму зрошення 

сільськогосподарських культур та експлуатація дощувальних машин в 

умовах півдня України». 

Науковий керівник – Морозов О.В., вартість – 2,5 тис. грн.  

2. «Наукове обґрунтування розрахунку режиму зрошення 

сільськогосподарських культур та експлуатація систем краплинного 

зрошення в умовах півдня України». 

 Науковий керівник –  Морозов О.В., вартість – 2,5 тис. грн. 
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3. «Розробка заходів по встановленню та обліку технічної води на 

ділянці трубопроводу від водозабору ПК-115+12 Р-1 Каховського 

міжрайонного управління водного господарства». 

Науковий керівник – Волошин М.М., вартість – 30 тис. грн. 

4. «Обґрунтування розрахунку витрат з подачі води управліннями 

БУВР Нижнього Дніпра на 2019 рік та перспективу». 

 Науковий керівник  -  Волошин М.М., вартість – 30 тис. грн. 

5. «Оцінка перспектив створення медійно-устрічного господарства в 

межах національного природного парку «Джиралгацький». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 40  тис. грн. 

6. «Рибоводно-біологічне обґрунтування рибогосподарської 

експлуатації Першотравневого водосховища Дніпропетровської області». 

Науковий керівник –  Кутіщев П.С., вартість – 25  тис. грн. 

7. «Рибничо-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації 

ставу «Под Зелений» Херсонської області».  

Науковий керівник –  Кутіщев П.С., вартість – 30  тис. грн. 

8. «Наукове обґрунтування перспектив створення мідійно-устричного 

господарства на акваторії Тилігульського лиману». 

Науковий керівник –  Кутіщев П.С., вартість – 30  тис. грн. 

9. «Обґрунтування впровадження зрошення  та гідравлічний 

розрахунок закритої зрошувальної мережі». 

Науковий керівник –Волочнюк Є.Г., вартість – 8 тис .грн. 

10. «Розробка програми диспетчерських задач водо розподілу 

Головного Каховського магістрального каналу». 

Науковий керівник – Волошин М.М., вартість – 60  тис. грн. 

11. «Продуктивність гороху озимого залежно від строків посіву, фонів 

живлення та обробітку ґрунту на Півдні України». 

Науковий керівник – Шепель А.В., вартість – 10  тис. грн. 

12. «Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних 

факторів на Півдні України». 
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Науковий керівник – Ушкаренко В.О., вартість – 10 тис. грн. 

13. «Розробка технологій утримання та використання коней дозвільного 

6напрямку в умовах кінного клубу». 

 Науковий керівник – Соболь О.М., вартість – 6 тис. грн. 

14. «Наукове обґрунтування оптимізації строків та періодичності 

викошування бур’янів на територіях виробничих підрозділів АТ 

«УКРТРАНСНАФТА СЕРВІС». 

Науковий керівник – Бойко П.М., вартість – 40  тис. грн. 

15. «Матеріали стратегії розвитку міста, програма розвитку міста та 

презентаційні матеріали». 

Науковий керівник – Потравка Л.О., вартість – 20 тис. грн. 

16. «Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції 

насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського управління водного 

господарства». 

 Науковий керівник – Волошин М.М., вартість – 40 тис. грн. 

За ініціативною тематикою 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра землеробства 

№ держреєстрації 0118U005067 «Удосконалення, розробка та 

впровадження ресурсоощадних і екологічно-безпечних адаптивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня 

України». Науковий керівник – Ушкаренко В.В. 

№ держреєстрації 0116U006224 «Агробіологічні основи 

ресурсоощадних технологій вирощування зернобобових та технічних 

культур за різних умов зволоження в Південному Степу України». Науковий 

керівник – Лавренко С.О.  

№ держреєстрації 0116U006222 «Розробка імунорегуляторів росту 

нового покоління та технологій їх застосування на сільськогосподарських 

культурах». Науковий керівник – Лавренко С.О. 

Кафедра  рослинництва, генетики, селекції та насінництва 
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№ держреєстрації   0118U003143 «Реалізація технології вирощування 

основних сільськогосподарських культур». Науковий керівник – Базалій В.В. 

№ держреєстрації 0118U007205  «Методи вирощування нішевих 

плодових культур в умовах Херсонської області». Науковий керівник – 

Домарацький Є.О. 

№ держреєстрації 0118U007202  «Реалізація технологій вирощування 

основних сільськогосподарських культур». Науковий керівник – Базалій 

В.В. 

№ держреєстрації 0118U007203  «Створення сортів пшениці озимої та 

альтернативного типу (дворучки) із врожайністю 6,0-7,0 т га за пізніх 

строків сівби». Науковий керівник – Базалій В.В. 

Кафедра ботаніки та захисту рослин 

№ держреєстрації 0118U007208  «Продуктивність сортів пшениці 

озимої в умовах півдня України». Науковий керівник – Онищенко С.О. 

№ держреєстрації 0118U007200  «Продуктивність гібридів соняшника 

в умовах півдня України». Науковий керівник – Онищенко С.О. 

Кафедра механізації та безпеки життєдіяльності 

Кафедра механізації та безпеки життєдіяльності 

№ держреєстрації 0118U007207  «Вплив регуляторів росту на ріст, 

розвиток та формування врожайності соняшнику в умовах недостатнього 

зволоження Південного степу України».Науковий керівник – Домарацький 

О.О. 

Кафедра  іноземних мов 

№ держреєстрації 0118U003149 «Іноземна мова у сучасному 

мультигалузевому просторі». Науковий керівник – Лебідь О.М. 

 

БІОЛОГОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра технології переробки та зберігання  с.-г. продукції 

№  держреєстрації 0118U003147 «Розробка і удосконалення технологій 

виробництва, переробки, зберігання сільськогосподарської продукції та 
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забезпечення  її якості в господарствах Південного регіону України». 

Науковий керівник – Пелих В.Г. 

№ держреєстрації 0116U006219 «Удосконалення технологічних 

прийомів вирощування зернових і олійних культур в умовах Півдня 

України». Науковий керівник  – Каращук Г.В. 

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва 

№ держреєстрації 0118U005066 «Розробка і удосконалення технологій 

виробництва продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного 

і світового генофонду господарства різної форми власності». Науковий 

керівник – Ведмеденко О.В. 

Кафедра генетики та розведення с.-г. тварин ім. В.П. Коваленка 

№ держреєстрації 0118U007206  «Використання сучасних селекційних 

прийомів для виробництва продукції тваринництва в господарствах 

південного регіону України». Науковий керівник – Нежлукченко Т.І. (Пелих 

Н.Л.) 

Кафедра інженерії харчового виробництва 

№  держреєстрації 0117U004501 «Розробка і удосконалення технології 

виробництва якісних комбінованих продуктів харчування з використанням 

системи управління якістю НАССР». Науковий керівник  - Буряк В.Г. 

(Новікова Н.В.) 

 

ФАКУЛЬТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури 

№ держреєстрації 0118U005069 «Розробка та впровадження 

енергозберігаючої технології виробництва продукції рибництва як складової 

продовольчої безпеки України». Науковий керівник – Кутіщев П.С. 

№ держреєстрації 0116U006231 «Технологія вирощування 

Австралійського рака в умовах Півдня України». Науковий керівник – 

Кутіщев П.С. 
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№ держреєстрації 0117U004957 «Технологічні основи зимівлі 

цьоголітків коропових риб в умовах півдня України». Науковий керівник 

Шерман І.М. 

№ держреєстрації 0119U102931 «Розробка інноваційної технології 

вирощування равликів Achatina fulica в індустріальних умовах». Наукові 

керівники Корнієнко В.О., Шевченко В.Ю. 

№ держреєстрації 0119 U100559 «Розробка інноваційних підходів при 

вирощуванні осетрових в ставах  та індустріальних господарствах» 

Корнієнко В.О. 

Кафедра екології та сталого розвитку ім. Пилипенка Ю.В. 

№ держреєстрації 0118U003148 «Екологічні проблеми та охорона 

навколишнього природного середовища південного регіону України». 

Науковий керівник – Пічура В.І. 

№ держреєстрації 0119 U100558 «Інноваційні підходи годівлі 

осетрових при вирощування у індустріальних умовах» Оліфіренко В.В. 

Кафедра лісового та садово-паркового господарства 

№ держреєстрації 0118U005068 «Еколого-лісомеліоративні 

дослідження антропогенно змінених екосистем». Науковий керівник – Бойко 

Т.О. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Кафедра гідротехнічних споруд, водопостачання  і геоінформаційних 

систем та технологій 

№  держреєстрації  0118U003146 «Розробка та дослідження впливу 

гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні зрошення 

України». Науковий керівник – Шапоринська Н.М.  

№  держреєстрації 0118U003142 «Розробка та дослідження конструкції 

і технології, що знижують енергоємність і підвищують надійність 

водогосподарських об’єктів». Науковий керівник – Волошин М.М. 
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Кафедра фізики та загально-інженерних дисциплін 

№  держреєстрації  0118U007204  «Фізичні та інженерні методи 

вирішення де яких завдань агропромислового комплексу». Науковий 

керівник – Кияновський О.М. 

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру 

№  держреєстрації 0118U007196 «Сучасні еколого-економічні 

проблеми природокористування Херсонської області за умов кліматичних 

змін». Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№ держреєстрації 0118U007197  «Еколого-економічне обґрунтування 

раціонального землекористування в межах південно-степової зони за умов 

кліматичної нестабільності». Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№ держреєстрації 0118U007198 «Моніторинг деформацій земної 

поверхні, будівель та споруд Херсонського державного аграрного 

університету». Науковий керівник – Яценко В.М. 

№  держреєстрації  0118U007199  «Розробка методики спостережень за 

деформаціями будівель та споруд Херсонського державного аграрного 

університету». Науковий керівник – Яценко В.М. 

Кафедра будівництва 

№ держреєстрації 0116U006226 «Удосконалення методики розрахунку 

несучої здатності згинальних залізобетонних елементів з врахуванням 

роботи зовнішньої арматури у вигляді затяжки і розтяжок». Науковий 

керівник – Чеканович М.Г. 

Кафедра науки про Землю 

№  держреєстрації  0116U006225 «Управління земельними ресурсами 

на меліорованих землях». Науковий керівник –Морозов О.В.  

№  держреєстрації  0118U007209  «Спостереження за деформаціями 

корпусів ФВГБЗ та гуртожитку № 6 ХДАУ». Науковий керівник – 

Бабушкіна Р.О. 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра обліку і оподаткування 
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№ держреєстрації 0117U007278 «Розвиток систем обліку, 

оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб'єктів 

господарювання галузей аграрної сфери та інфраструктури сільських 

територій». Науковий керівник – Мармуль Л.О. 

Кафедра менеджменту організацій 

№ держреєстрації 0117U004502 «Управління організаційно-

економічним потенціалом агропродовольчого підкомплексу Південного 

регіону України». Науковий керівник – Морозов Р.В. 

Кафедра економіки та фінансів 

№ держреєстрації  0116U006230 «Розвиток економічних та фінансово-

кредитних відносин і обліково-аналітичного забезпечення функціонування 

підприємницьких структур». Науковий керівник – Танклевська Н.С. 

Кафедра загальноекономічної підготовки 

№ держреєстрації 0116U008826 «Стратегічні напрями соціально-

економічного розвитку аграрного сектора економіки України». 

Науковий керівник – Аверчева Н.О. 

Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики 

№ держреєстрації 0117U007277 «Розробка та впровадження методів і 

моделей інформаційних технологій оптимізації управління аграрними 

підприємствами України». Науковий керівник – Лобода О.М. 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

№ держреєстрації 0117U007279 «Трансформація аграрного сектору 

економіки України в контексті інтеграції до світового економічного 

простору». Науковий керівник  –  Потравка Л.О. 

№ держреєстрації 0118U003144 «Удосконалення механізмів 

державного управління розвитку аграрного сектору економіки та сільських 

територій України в умовах глобалізації». Науковий керівник  –  Потравка 

Л.О. 
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Кафедра професійної освіти 

№ держреєстрації 0119U101641 «Професійна освіта як складова 

системи вищої освіти України». Берегова Г.Д 

ДВНЗ « Херсонський ДАУ» плідно працює з науковими установами 

НААН України:  

Інститутом зрошуваного землеробства НААН, Асканійською 

державною сільськогосподарською дослідною станцією ІЗЗ НААН, 

Інститутом рису НААН, Південною державною сільськогосподарською 

дослідною станцією інституту водних проблем і меліорації НААН, 

Інститутом тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія -

Нова» НААН. 

ДВНЗ «ХДАУ» плідно працює з науковими установами НААН 

України:  

Інститутом зрошуваного землеробства НААН, Асканійською 

державною сільськогосподарською дослідною станцією ІЗЗ НААН, 

Інститутом рису НААН, Південною державною сільськогосподарською 

дослідною станцією інституту водних проблем і меліорації НААН, 

Інститутом тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія -Нова» 

НААН. 

В Університеті наукові дослідження зосереджені в наукових школах, 

які сформовані і активно працюють: 

«Зрошуване землеробство» – науковий керівник доктор с.-г., академік 

НААН Ушкаренко В.О. 

«Селекція і генетика в рослинництві» – науковий керівник доктор с.-г. 

наук, професор Базалій В.В. 

«Агроекологічне обґрунтування адаптивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур при різних системах зрошення в умовах 

зміни клімату Півдня України» – науковий керівник доктор с.-г. наук, 

професор Аверчев О.В. 
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«Селекція і генетика в тваринництві» – науковий керівник доктор с.-г. 

наук , професор Нежлукченко Т.І. 

 «Розробка та удосконалення типів годівлі с.-г. тварин  в умовах півдня 

України» – науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Вовченко Б.О. 

«Цілеспрямоване  формування іхтіоценозів  малих водосховищ і 

штучне відтворення цінних промислових видів риб» – науковий керівник 

доктор с.-г. наук , професор Шерман І.М.  

«Еколого-меліоративних технологій» – науковий керівник канд. с.-г. 

наук, професор Морозов В.В. 

«Фінансова політика розвитку аграрного сектора економіки України» – 

науковий керівник доктор економічних наук, професор Танклевська  Н.С. 

 «Конкурентоспроможний розвиток підприємств та галузей аграрного 

виробництва й інфраструктури сільських територій» – науковий керівник 

д.е.н., проф. Мармуль Л.О. 

В поточному році науковцями університету були розроблені наступні 

науково-методичні розробки для різних галузей аграрного виробництва: 

1. «Розробка технології утримання та використання коней дозвільного 

напрямку». Автор: Соболь О.М. 

2.  «Розробка програми диспетчерських задач водорозподілу Головного 

Каховського магістрального каналу» Автори: Шапоринська Н.М., Ладичук 

Д.О., Волошин М.М., Воцелка С.О. 

3. «Наукове обгрунтування розрахунку режимів зрошення 

сільськогосподарських культур та експлуатації дощувальних машин в умовах 

півдня України». Автори: Морозов О.В., Морозов В.В., Волочнюк Є.Г., 

Морозов Р.В. 

4.  «Наукове обгрунтування розрахунку режимів зрошення 

сільськогосподарських культур та експлуатації систем краплинного 

зрошення в умовах півдня України». Автори: Морозов О.В., Морозов В.В., 

Волочнюк Є.Г., Морозов Р.В. 

5. «Обґрунтування впровадження зрошення та гідравлічний розрахунок 



59 

закритої зрошувальної мережі». Автори: Волочнюк Є.Г., Морозов О.В., 

Морозова О.С. 

6.  «Cтроительство пристройки к теплице со стороны двора ХДАУ» 

Автор: Романенко С.М. 

7.  «Підсилення гуртожитку №4 ДВНЗ «ХДАУ» по вул. Комкова» 

Автор: Романенко С.М. 

8.  «Виконано технічне обстеження головного корпусу на відповідність 

потребам мало мобільних груп населення». Автор:  Романенко С.М. 

9. «Реконструкція санвузла чоловічого та жіночого в головному корпусі 

та санвузла для людей з обмеженими можливостями» Автор:  Романенко 

С.М. 

10. «Аналіз та обрунтування пропозиції щодо вдосконалення 

розрахунку підсилених балок за поперечною силою» Автор: Чеканович М.Г. 

11. «Літаюче» крісло». «Маятник Максвелла». «Пристрій для 

намагнічування заліза». «Модель електродвигуна змінного струму». «Модель 

електродвигуна постійного струму». «Електричний барабан високої 

напруги». «Модель абсолютно чорного тіла». «Установка для виконання 

дослідів для вивчення властивостей СВЧ». «Установка для вивчення 

особливих властивостей рідини». «Прилади для демонстрації дії 

атмосферного тиску». Автори: Кияновський О.М., Яковлев О.В., Вацелко 

С.О. 

12.  «Обґрунтування розрахунку витрат з подачі води управліннями 

БУВР нижнього Дніпра на 2019 рік та перспективу» Автори: Волошин М.М., 

Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Морозова О.С. 

13.  «Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції 

насосної станції №6 каналу Р-2-1 Чаплинського управління водного 

господарства». Автори: Волошин М.М., Нікітенко М.П. 

14.  «Наукове обґрунтування оптимізації строків та періодичності 

викошування бур’янів на територіях виробничих підрозділів АТ 

«УКРТРАНСНАФТА» Автори: Бойко Т.О., Бойко П.М. 
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15.  «Оцінка перспектив створення мідійно-вустричного господарства в 

межах Національного природного парку «Джарилгацький» Автори: Кутіщев 

П.С., Козій М.С. 

16.  «Наукове обґрунтування перспектив створення мідійно-устричного 

господарства на акваторії Тилігульського лиману» Автори: Кутіщев П.С., 

Козій М.С. 

За результатами науково-дослідної роботи в 2019 році впроваджено у 

виробництво слідуючи наукові розробки: 

1.«Сорт пшениці озимої м’якої  «Асканійська Берегиня». Сорт був 

занесений у Державний Реєстр рослин для поширення в Україні у 2019році». 

Автори розробки: Базалій В.В., Бойчук І.В., Тетерук О.В. 

2. «Розробка програми диспетчерських задач водорозподілу Головного 

Каховського магістрального каналу» Автори: Шапоринська Н.М., Ладичук 

Д.О., Волошин М.М., Воцелка С.О. 

3. «Обґрунтування розрахунку витрат з подачі води управліннями 

БУВР нижнього Дніпра на 2019 рік та перспективу» Автори: Волошин М.М., 

Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Морозова О.С. 

4. «Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції 

насосної станції №6 каналу Р-2-1 Чаплинського управління водного 

господарства». Автори: Волошин М.М., Нікітенко М.П. 

5.  «Стратегія геосистемно - басейнової організації 

природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» 

Автори: Пічура В.І., Скок С.В., Бреус Д.С., Лавренко С.О., Левченко М.Л., 

Домарацький Є.О. 

6. «Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах 

Півдня України» Автори: Домарацький Є.О., Пічура В.І., Кирилов Ю.Є., 

Євтушенко О.Т., Бреус Д.С., Скок С.В., Дементьєва О.І., Лавренко Н.М. 

7.  «Рибничо-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації   

ставу «Под Зелений» Херсонської обл. Каховського р-ну» Автор: Кутіщев 

П.С. 
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8. «Рибничо-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації   

Першотравневого водосховища Дніпропетровської області» Автор: 

Кутіщев П.С. 

Науковці університету постійно беруть участь у обласних, районних, 

кустових семінарах, науково-практичних заходах, які організовують 

Департамент агропромислового розвитку Херсонської області та районі 

управління державних адміністрацій, Херсонський обласний центр занятості.  

Увійшло в практику постійне запрошення дорадників та експертів – 

дорадників з числа провідних вчених Херсонського державного аграрного 

університету на виробничі семінари, круглі столи, тренінги та інші заходи у 

райони Херсонської області та інших областей країни.  

Протягом 2019 р. проведено 10 виїзних семінарів для 201 безробітних 

Херсонського обласного центру зайнятості на суму 30568 грн. 

У звітному році в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

підвищили кваліфікацію сільськогосподарські дорадники та експерти-

дорадники – 59 осіб.  

Університет також співпрацює із закордонними організаціями. У 2019 

році заключили меморандуми про співпрацю: 

- ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохіміїї імені О.Н. 

Соколовського» НААН (Молдова); 

-  Malopolska School of Public Administration University of Economics 

(Малопольська школа державного управління, Університет економіки, 

Краків); 

- Університет штату Огайо (The Ohio State University, College of Food, 

Agricultural, and Environmental Sciences); 

- Університет Інформатики та Мистецтв (Польща, м. Лодзь); 

- Краківський економічний університет, Малопольська школа 

публічного адміністрування (Польща); 

- Університет Хелсінкі (Фінляндія); 

- Сільськогосподарський університет – Пловдив (Болгарія). 
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Співробітники університету у 2019 році продовжили роботу над 

державними грантами: «Інформаційне забезпечення розвитку 

конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в 

умовах євроінтеграції» (керівник професор Скрипчук П.М. - Національний 

університет водного господарства та природокористування, співвиконавець 

д.с-г.н., доцент Пічура В.І.; «Формування стратегії розвитку молодіжного 

підприємництва в умовах євроінтеграції як чинника соціально-економічної 

стабільності та безпеки України» (керівник д.е.н., професор Кирилов Ю.Є.; 

«Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдня 

України» (керівник д.с-г.н., доцент Домарацький Є.О.). 

У 2019 році отримали гранти молодих вчених (наказ МОНУ №1529 від 

09.12.2019 року): «Інноваційні форми туристичного бізнесу в умовах 

пріоритету збалансованого розвитку та економічного зростання» (керівник 

д.е.н., доцент Грановська В.Г.) – 2400 тис. грн.; «Сучасні аспекти 

інформатизації сільськогосподарського виробництва на основі моделювання 

та прогнозування продукційних процесів у агроекосистемах» (керівник к.с-

г.н., доцент Лавренко Н.М.) – 2400 тис. грн. 

Розпорядженням Президента України №241/2019-рп від 06.08.2019 

року «Про призначення грантів  Президента України докторам наук для 

здійснення наукових досліджень на 2019 рік» присуджено грант Президента 

у розмірі 150 тис. грн. д.е.н., професору Кирилову Ю.Є., д.с-г.н., професору 

Пічурі В.І. та д.е.н., доценту Потравці Л.О. за дослідження на тему 

«Геомоделювання природно-антропогенної обумовленості зміни структурно-

функціонального стану басейну ріки Дніпро». 

Структура викладацького складу університету показує, що більше 78 % 

співробітників вишу мають науковий ступінь (рис. 5.1). Підготовка науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється в декількох напрямках: 

навчання в аспірантурі (за 5 спеціальностями) та поза аспірантурою, 

навчання в докторантурі (за 2 спеціальностями) (табл. 5.1). 



63 

 

Рис. 5.1 Структура викладацького складу університету 

Таблиця 5.1 

Спеціальності аспірантури та докторантури ДВНЗ «ХДАУ» 
Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності 

Аспірантура 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

08.00.04 Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної 

діяльності) 

20 Аграрні науки та продовольство 

201 Агрономія 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

Докторантура 

20 Аграрні науки та продовольство 

 

201 Агрономія 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Спеціальності аспірантури ДВНЗ «ХДАУ» 

За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на     

31.12.2019 р., в аспірантурі навчається 134 аспірантів (74 – на денній формі 

навчання, 60 – на вечірній формі навчання. На контрактній основі 

навчаються (вечірня форма навчання) (табл. 5.2).   

 Таблиця 5.2 

Спеціальності аспірантури ДВНЗ «ХДАУ» 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Кількість аспірантів на кінець 2019 р. 

денна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

05 соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 17 26 

08.00.04 Економіка 

та управління 

підприємствами 

1  
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Продовження табл.. 5.2 

20 Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 30 14٭ 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

8 5 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

207 Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

14 8 

10 Природничі 

науки 
03.00.16 -  Екологія 2 4 

19 Архітектура та 

будівництво 

05.23.01 - будівельні 

конструкції, будівлі 

та споруди 

2 3 

  74 60 

Всього  134 

 .у тому числі 2 аспіранти навчаються за контрактом٭

 

За державним замовленням прийнято до аспірантури у 2019 році 12 осіб: 

на денну форму навчання  8 осіб, на вечірню – 4 особи  (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Виконання державного замовлення на підготовку аспірантів у 2019 році 

№ 

п/п 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Прийом 

Всього: 
в. т.ч. форма навчання 

денна вечірня 

1 
05 соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 4 3 1 

2 
20 Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 5 3 2 

3 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

1 1 - 

4 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

207 Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

2 1 1 

Всього  12 8 4 

 

Більшість аспірантів здійснюють свій науковий ріст під керівництвом 

таких провідних учених ДВНЗ «ХДАУ»: 

Кирилов Ю.Є. – д.е.н., професор, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування; 
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Аверчев О.В. – д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства; 

Пелих В.Г. – д.с.-г.н., професор, професор кафедри технології переробки 

та зберігання с-г продукції; 

Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та 

фінансів; 

Ушкаренко В.О. – д.с.-г.н., академік НААН, професор кафедри 

землеробства; 

Яремко Ю.І. – д.е.н., доцент, професор кафедри землеустрою, геодезії та 

кадастру.  

Грановська В.Г. – д.е.н., доцент, професор кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу.  

 

Докторанти ДВНЗ «ХДАУ» 

За рахунок коштів Державного бюджету України, станом на     

31.12.2019 р.,  в докторантурі навчається 3 докторанта: з них 3 – за рахунок 

коштів державного бюджету (табл. 5.4, 5.5).  

Таблиця 5.4 

Спеціальності докторантури ДВНЗ «ХДАУ» 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Кількість докторантів 

на кінець 2018 р. 

з відривом від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 
2 - 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1 - 

Всього  3 

 

Таблиця 5.5 

Виконання державного замовлення на підготовку докторантів 

у 2019 році 

№ 

п/п 
ПІП 

Термін 

навчання у 

докторантурі 

Спеціальність 
Під 

керівництвом 

1 
Бойчук Інна 

Володимирівна 

2 роки 

(01.09.2019 р. – 

01.09.2021 р.) 

201 «Агрономія» 

Базалій В.В. – 

д.с.-г.н., 

професор 
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При університеті діє Спеціалізована Вчена рада:  

Д 67.830.01 - із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

двома спеціальностями: 

-  06.01.02 – сільськогосподарські меліорації; 

-  06.01.09 – рослинництво. 

Голова спеціалізованої ради – академік НААН, доктор с.-г. наук , 

професор В.О. Ушкаренко, заступник голови – доктор с.-г. наук , професор 

Базалій В.В.  

Всього у звітному році здобувачами та аспірантами університету у 

різних спецрадах захищено 5 докторських і 8 кандидатських дисертацій   

(табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Аспіранти ДВНЗ «ХДАУ», які захистили 

дисертаційні роботи у 2019 р. 

 

№ 

п/

п 

ПІП Спеціальність 
Дата 

захисту 
Тема дисертації 

В якій 

спеціалізованій 

вченій раді 

захищена 

Аспірантура 

1 

Добровольсь

кий Андрій 

Васильович 

06.01.09 – 

рослинництво 

15.03. 

2019 р. 

Ефективність сучасних 

ріст регулюючих 

препаратів за 

біологізації технології 

вирощування 

соняшнику в 

Південному Степу 

України 

 

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

2 

Свиридовськ

ий Валерій 

Миколайови

ч 

06.01.09 – 

рослинництво 

15.03. 

2019 р. 

Продуктивність цибулі 

ріпчастої залежно від 

режимів зрошення та 

захисту рослин на 

Півдні  України 

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

3 

Макарова 

Тетяна 

Костянтинів

на 

06.01.02 – 

сільськогосподарс

ькі меліорації 

27.09. 

2019 р. 

Агромеліоративна 

ефективність 

використання 

фосфогіпсу на 

зрошуваних землях 

Північного Степу 

України 

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 
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Продовження табл. 5.6 

Співробітники ДВНЗ «ХДАУ» 

4 

Ємел’янова 

Тетяна 

Анатоліївна 

05.23.01 - будівельні 

конструкції, будівлі 

та споруди 

15.01. 

2019 р. 

Напружено-

деформований стан та 

несуча здатність 

тришарових оболонок 

Одеська державна 

академія 

будівництва та 

архітектури 

5 

Димова 

Ганна 

Олегівна 

05.13.06 

Інформаційні 

технології 

15.03. 

2019 р. 

Інформаційна 

технологія ідентифікації 

і прогнозування 

протікання 

безперервних 

технологічних процесів 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет 

м. Херсон 

6 

Козлова 

Ольга 

Павлівна 

06.01.02 – 

сільськогосподар

ські меліорації 

27.09. 

2019 р. 

Продуктивність 

соняшнику при 

застосуванні 

біопрепаратів та 

стимуляторів росту у 

технології вирощування 

на півдні України 

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет»  

7 

Сиводед 

Євгенія 

Валеріївна 

06.01.11 - 

Фітопатологія 

15.10. 

2019 р. 

Особливості патогенезу 

фомопсисиу соняшника 

та біолого-екологічні 

аспекти збудника 

хвороби Diaporthe 

(Phomopsis) helianthi 

Munt.-Cvet. et Al. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання 

м. Київ 

8 
Сита Євгенія 

Миколаївна 

08.00.04 – Економіка 

та управління 

підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності) 

31.10. 

2019 р. 

Удосконалення 

управління розвитком 

виноробних 

підприємств 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет 

м. Херсон 

Докторантура 

1 

Кривенко 

Анна 

Іванівна 

06.01.09 – 

рослинництво 

05.07.20

19 р. 

Наукове обґрунтування 

біологізованих 

технологій 

вирощування озимих 

зернових культур в 

умовах Південного 

Степу України 

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

Співробітники ДВНЗ «ХДАУ» 

2 

Пристемськ

ий 

Олександр 

Станіславов

ич 

08.00.08 - гроші, 

фінанси і кредит 

21.03.20

19 р. 

Фінансова безпека 

розвитку сільського 

господарства України: 

теорія, методологія, 

практика 

ПВНЗ 

«Європейський 

університет»  

м. Київ 

3 

Грановська 

Вікторія 

Григорівна 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

26.06.20

19 р. 

Управління 

конкурентоспроможніст

ю аграрних 

підприємств: теорія, 

методологія, практика 

Дніпропетровськ

ий державний 

агро-

економічний 

університет, м. 

Дніпро 
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Продовження табл. 5.6 

4 

Домарацьки

й Євгеній 

Олександров

ич  

06.01.09 – 

рослинництво 

16.07.20

19 р. 

Агроекологічне 

обґрунтування 

системного 

застосування 

багатофункціональних 

ріст регулюючих 

препаратів при 

вирощуванні польових 

культур у Південному 

Степу  

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

5 

Рудік 

Олександр 

Леонідович 

06.01.09 – 

рослинництво 

26.09.20

19 р. 

Агроекологічне 

обґрунтування і 

розробка базисних 

елементів технології 

вирощування льону 

олійного подвійного 

використання в умовах 

Півдня України 

Спеціалізована 

вчена рада у 

ДВНЗ 

«Херсонський 

державний 

аграрний 

університет» 

 

У напрямку апробації результатів досліджень аспірантами і науковцями 

університету за звітний період опубліковано 975 наукових статей та 

прийнято участь у 172 конференціях (рис. 5.2). Хоча цей показник поступово 

зростає, проте на досягнутому зупинятися не можна. Науковий потенціал 

ДВНЗ «ХДАУ» здатний на цьому терені досягти значно кращих результатів.  

 

Рис. 5.2 Загальна кількість наукових статей та конференцій в яких були 

апробовані результати наукових досліджень науково-педагогічних 

працівників університету у 2019 році, одиниць. 
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Рис. 5.3 Кількість апробованих результатів наукових досліджень 

аспірантами та науковцями університету за 2019 рік за видами робіт, 

одиниць 

Публікації в іноземних наукових журналах 

Забезпечення позиціонування університету у світовому освітньому 

просторі, що базується на формуванні гідного іміджу університету, 

міжнародної репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної 

системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів 

наукової та науково-дослідницької діяльності у світовому просторі є 

стратегічною метою розвитку міжнародної діяльності. 

В світі зростає увага до публікацій в наукових журналах, які 

індексуються наукометричними базами даних. В університеті активізувалась 

робота з публікації результатів наукових досліджень у відповідних журналах 

(станом на 23.12.2019 р.) (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 Публікації у виданнях, що включені до міжнародних 

науковометричних баз даних Scopus, Web of Science, Sense в розрізі 

факультетів 

Рис. 5.5 Публікації в іноземних наукових журналах в розрізі факультетів 

 

Також науково-педагогічні працівники університету активно приймали 

участь у написанні монографій, підручників та навчальних посібників для 

забезпечення високого рівня підготовки здобувачів вищої освіти та 

максимального поєднання у навчальному процесі сучасної теорії та практики 

(рис. 5.6).  
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Рис. 5.6 Кількість монографій, підручників та навчальних посібників 

розроблених науково-педагогічними працівниками у розрізі 

факультетів, одиниць 

 

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2019 році співробітниками ДВНЗ «ХДАУ» подано заявок на 30 

патентів та 14 свідоцтва на авторське право, одержано 27 патентів (рис. 5) та 

14 авторських свідоцтв: 

Патенти на корисну модель:  

«Начинка для вареників»  від 10.01.2019 р., № 130985, Буряк В.Г., 

Новікова Н.В. 

«Начинка для «Пісних вареників» від 10.01.2019 р., № 130986, Буряк 

В.Г., Новікова Н.В. 

3. «Спосіб виготовлення вантового покриття для будівель з великими 

прольотами» від 10.06.2019 р., № 134827, Янін О.Є. 

4. «Спосіб удосконалення агротехнічних прийомів вирощування озимої 

пшениці в умовах Південного Степу»  від 27.05.2019 р., № 134598, 

Берднікова О.Г. 

5. «Спосіб введення хлору в феноксіоцтову кислоту» від 27.05.2019 р., 

№ 134596, Ляшенко Є.В., Біла Т.А., Охріменко О.В. 
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6. «Спосіб удосконалення технології при вирощуванні озимих зернових 

культур на Півдні України» від 27.05.2019 р.,  № 134597, Музика Н.М. 

7. «Спосіб удосконалення продуктивності вирощування томата СХД-

визначення величини врожаю зерна квасолі звичайної за елементами  на 

Півдні України» від 10.06.2019 р., № 134967, Берднікова О.Г., Минкіна Г.О., 

Минкін М.В. 

8. «Спосіб зниження впливу теплового стресу на продуктивність корів» 

від 27.08.2019 р., № 136482, Кушнеренко В.Г., Папакіна Н.С., Нежлукченко 

Т.І., Корбич Н.М. 

9. «Спосіб вирощування огірка в закритому ґрунті за біологічною 

технологією» від 12.08.2019 р. № 136222, Лавренко С.О., Баруліна І.Ю. 

10. «Спосіб біологічного захисту рослин огірка від хвороб» від 

27.08.2019 р., № 136573, Лавренко С.О., Лавренко Н.М. 

11. «Спосіб біологічного захисту рослин огірка від шкідників» від 

27.08.2019 р., № 136574, Лавренко С.О., Баруліна І.Ю., Лавренко Н.М.  

12. «Спосіб інкубації ікри коропа КОІ» від 27.08.2019 р., № 136614, 

Оліфіренко В.В., Корнієнко В.О., Козичар М.В. 

13. «Спосіб підвищення врожаю зерна ячменю озимого  при зрошенні» 

від 27.08.2019 р., № 136684, Сидякіна О.В., Іванів М.О., Марковська О.Є.  

14. «Спосіб удосконалення технології вирощування соняшнику при 

зрошенні» від 10.09.2019 р., № 136866, Марковська О.Є., Сидякіна О.В., 

Іванів М.О., Мороз С.Ю. 

15. «Чайний напій оздоровчого призначення» від 10.09.2019 р., № 

136870, Буряк В.Г., Новікова Н.В. 

16. «Спосіб вирощування пшениці озимої з високими хлібопекарськими 

показниками якості зерна» від 10.09.2019 р.,  №136886, Каращук Г.В., 

Панкеєв С.В. 

17. «Спосіб удосконалення технології вирощування гороху в 

Південному Степу України» від 10.09.2019 р.,  №136887, Сидякіна О.В., 

Іванів М.О. 
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18. «Попередньо напружений ґратчастий прогін» від 10.09.2019 р.,  

№136885, Ємел’янова Т.А., Сакара О.Ю., Волочнюк Є.Г., Ковтун О.В. 

19. «Спосіб підвищення відтворювальних якостей свиноматок» від 

11.11.2019 р.,  №137756,  Коваленко В.П., Панкеєв С.П., Пелих Н.Л. 

20. «Спосіб визначення кількості солей у водному розчині за хлоридного 

засолення» від 10.09.2019 р.,  №136890, Лавренко С.О., Странцевілко О.С., 

Лавренко Н.М. 

21. «Спосіб визначення кількості солей у водному розчині за сульфатно-

хлоридного засолення» від 10.10.2019 р., № 137202, Лавренко С.О., Лавренко 

Н.М. 

22. «Спосіб визначення кількості солей у водному розчині за хлоридно-

сульфатного засолення» від 25.09.2019 р.,  №137038, Лавренко С.О.,  

Лавренко Н.М. 

23. «Спосіб підвищення урожайності озимих зернових культур при 

вирощуванні в умовах Південного Степу України» від 10.10.2019 р., № 

137325, Музика Н.М. 

24. «Спосіб удосконалення агротехнічних прийомів вирощування 

кукурудзи на зерно в умовах Південного Степу» від 10.10.2019 р.,  №137321, 

Берднікова О.Г. 

25. «Спосіб визначення вирівняності гнізда на час відлучення» від 

11.11.2019 р., № 137946, Левченко М.В. 

26. «Спосіб отримання багатоцільового імунорегулятора росту рослин 

(МИР ORGNSC)» від 11.11.2019 р., № 138001, Лавренко С.О., Лавренко 

Н.М., Амбросов С.С. 

27. «Цукерки оздоровчого спрямування «Насточка»», Воєвода Н.В. 

(отримано позитивне рішення). 



74 

 

Рис. 5.7. Винахідницька діяльність у розрізі факультетів 

 

У звітному році продовжувалась робота з пошуку потенційних 

інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права 

інтелектуальної власності до рівня товару, комерціалізації результатів 

наукової діяльності. 

Відділ з питань інтелектуальної власності та інновацій університету 

надає консультації щодо оформлення заявок на об’єкти промислової 

власності співробітникам університету, аспірантам, магістрантам, студентам. 

Вказані послуги пропонуються і поза межами ЗВО.  

За досягнення в науковій роботі у 2019 році, співробітники 

університету були нагороджені: 

Указом Президента України від 22 січня 2019 р. № 14/2019 присвоєне 

почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» професору 

кафедри землеробства Аверчеву Олександру Володимировичу. 

Наказом Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки 

від 13 листопада 2019 року № 17/01-11 «Про продовження виплати 

стипендій» продовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України 

молодих вчених доценту кафедри публічного управління та адміністрування 

Карташовій Ользі Григорівні. 

Розпорядженням Президента України від 06.08.2019 р. № 241-рп «Про 

призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення 
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наукових досліджень на 2019 рік» призначено грант Президента України д.с-

г.н, доценту Пічурі В.І. 

Наказом міністерства освіти і науки України №1387 від 4 листопада 

2019 року «Про призначення академічних стипендій Президента України 

студентам закладів вищої освіти на І семестр 2019/2020 навчального року», 

призначено стипендії Президента України: Гарафону Сергію Геннадійовичу - 

факультет рибного господарства та природокористування), Гетьман Анастасії 

Леонідівні – економічний факультет, Семеновій Софії Миколаївні –

факультет водного господарства будівництва та землеустрою. 

У 2019 році на базі ХДАУ було проведено міжнародні та всеукраїнські 

науково-практичні та науково-виробничі конференції: 

Міжнародні конференції 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої 

продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14-15 березня 

2019 р. 

2. Міжнародна конференція «Роль наук про Землю в народному 

господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всемірному дню Землі) 20 

березня 2019 р. 

3. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 

підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів» 18-19 квітня 2019 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології 

та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та 

водної інженерії» 24-25 травня 2019 р. 

5. Міжнародна конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий 

розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» 13-14 червня 

2019 р. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди та 

перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в 
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епоху цифрових технологій» присвячена 35-річчю економічного факультету 

ДВНЗ «ХДАУ» 20-21 вересня 2019 р. 

7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні 

проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування в контексті сталого розвитку» 24-25 жовтня 2019 р. 

Всеукраїнські конференції 

1. Всеукраїнська наукова конференція «Управління та раціональне 

використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: 

проблеми та шляхи їх вирішення» 05-06 березня 2019 р. 

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», 

присвячена 55-річчю заснуванню факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою ДВНЗ «ХДАУ» 10-11 жовтня 2019 р. 

3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне 

управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 18-19 квітня 

2019 р. 

4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Теорія 

і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального 

конкурентного середовища» 18-19 квітня 2019 р. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Будівельні 

матеріали, конструкції та споруди третього тисячоліття» 22 травня 2019 р. 

6. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку тваринництва України в умовах змін клімату» 06 

вересня 2019 р. 

7. 4-а Всеукраїнська конференція «Сучасний менеджмент:  проблеми  

та перспективи розвитку» 21 травня 2019 р. 

8. Всеукраїнська наукова конференція «Будівельні матеріали, 

конструкції та споруди третього тисячоліття» 22 травня 2019 р. 

9. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Перспективні 

напрями та інноваційні досягнення аграрної науки», присвячена 145-річчю 
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від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин 24 травня 2019 р. 

10. Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми та практичні 

питання щодо виконання робіт із землеустрою» 17 жовтня 2019 р. 

11. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Науково-економічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, 

оподаткування і контроль» 21-22 листопада 2019 р. 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У 2018-2019 н.р. для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу 

наукових студентських робіт на розгляд конкурсних комісій базових 

інститутів України було відправлено 20 наукові роботи. Міністерство освіти і 

науки України відзначило 3 здобувачів вищої освіти ДВНЗ Херсонський 

державний аграрний університет» та їх наукових керівників за перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук. Дипломи переможців отримали: 

Диплом ІІ ступеня: Гетьман А.Л. «Маленькі слимаки для великого 

бізнесу». Керіник – Бойко Л.О. 

Диплом ІIІ ступеня: Антоненко А.Ю. «Сімейні винарні як основа 

європейської інтеграції галузі виноробства України». Керівник – Аверчева 

Н.О. 

Прищепа А.В. «Забезпечення розвитку інноваційної діяльності аграрних 

підприємств на регіональному рівні». Керівник – Боліла С.Ю. 

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт: 

Диплом ІІІ ступеня Сендецька Ю. «Самоменеджмент у професійній 

діяльності керівників агроформувань». Керівник – Осадчук І.В. 

Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс 

проектів з екологічного та енергетичного менеджменту: 

Диплом І ступеня Гаркавенко Олена «Система біологічного та 

екологічного управління штучним агрофітоценозом за вирощування огірка 

(біологічна та інтенсивна технології)» Керівник  - Лавренко С.О. 
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Диплом ІІ ступеня Корольова Є. «Еко-готель - стратегічний чинник 

сталого розвитку сільських територій» Керівник Бойко Л.О. 

Конкурс проектних робіт щодо вирощування та популяризації 

високоолійнового соняшнику від компанії Syngenta: здобувачі вищої освіти 

агрономічного факультету Радковська Ганна, Гаркавенко Олена та Бондар 

Інна  увійшли у фінал конкурсу. За підсумком Радковська Ганна (керівник 

Лавренко С.О.) зайняла ІІ місце серед 8 фіналістів здобувачів вищої освіти та 

аспірантів закладів вищої освіти. Фінал проводився в головному офісі 

компанії Syngenta Україна (м. Київ). На даних час працевлаштована в 

компанію Syngenta (м. Одеса). 

Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності: 

ІІІ місце  Гетьман А.Л. «Перспективи вирощування та розвитку ринку 

лаванди в умовах України» Керівник – Ковтун В.А. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади: 

- зі спеціальності 201 «Агрономія»  

Диплом ІІ ступеня Заікін Р.Ю. 

Диплом ІІІ ступеня Коваленко А.Д. 

- зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології» 

Диплом ІІ ступеня  Кузьменко Є.Д.     

Диплом ІІІ ступеня  Шаталов А. О. 

-зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

Диплом ІІ ступеня  Литвинов В. О. 

-зі спеціальності 101 «Екологія» 

Диплом ІІІ ступеня  Волошина В.М. 

Диплом ІІ ступеня  Плохотник Вікторія Олегівна- керівник Зарівняк І.С. 

ІІ етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. Петра Яцика 

Диплом І ступеня  Жукова Анастасія Вікторівна - керівник Варнавська І.В. 
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6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Відповідно до концепції розвитку університету, що має за основу 

збереження традицій вищої освіти в Україні та орієнтацію на європейські і 

світові навчальні стандарти та цінності, партнерство з іноземними вищими 

навчальними, науковими та культурними установами через поглиблення 

інтеграції в європейський та світовий освітній простір належить до числа 

пріоритетних завдань нашого університету. 

У 2019 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проектом «Український проект бізнес розвитку 

плодоовочівництва», в якому беруть участь викладачі та здобувачі вищої 

освіти.  

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» та Український проект 

бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) який фінансується 

Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується та співфінансується 

Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) 111 студентів 4-6 

курсів проходили агроінтернатуру на різних підприємствах Херсонської та 

Миколаївської областей з отриманням іменної стипендії на період 

проходження стажування. 

Тільки у 2019 році проект UHBDP профінансував 9 виїзних занять, 5 

круглих столів, 5 наукових семінарів та 2 міжнародні конференції: 

«Інноваційні та актуальні питання післязбиральної доробки плодовоовочевої 

продукції як важіль підвищення економічної ефективності» та «Сучасні 

тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності 

плодоовочівництва в епоху цифрових технологій». 
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На фото: Виїзне заняття «Організація території інтенсивого плодового саду на 

прикладі Дослідного господарства "Новокаховське"». 

 

 

На фото: Виїзне заняття за темою: «Технологія обрізки насіннячкових та кісточкових 

порід АФ «Білозерський» 
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На фото: Виїзне заняття за темою: «Ознайомлення з організацією територій, 

вирощуванням, зберіганням та переробкою плодово-ягідною продукції на приватному 

підсобному господарстві «Павлівські» та Виноробному господарстві Князя 

П.М.Трубецького» 

 

У 2019 році Херсонський державний аграрний університет від проекту 

UHBDP отримав над сучасну метеостанцію за грантовою програмою. 

Вартість метеостанції складає біля 5000 доларів. Університет також 

співпрацює із закордонними організаціями. У 2019 році заключили 

меморандуми про співпрацю: 

- Аграрний Університет Пловдива (Болгарія); 

- Університет Текірдаг Намік Кемаль (Туреччина); 

- Університет Ясуджа (Іран); 

- Ленкаранський державний університет (Азербайджан); 

- Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації 

(Білорусія); 

- Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусія); 

- Даугавпільський університет  (Латвія); 

- Поморська академія в Слупську (Польща); 

- Університет інформатики та мистецтв (Польща); 

- Краківський економічний університет (Польща); 
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- Білоруська державна ордена Жовтневої революції та ордена 

Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (Білорусь). 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу. ДВНЗ “Херсонський державний аграрний 

університет” відмітив 5 років плідної співпраці з Поморською Академією і в 

червні 2019 року підписав Угоду про співпрацю на наступні 5 років. 

Факультет рибного господарства та природокористування ДВНЗ 

“Херсонський державний аграрний університет” протягом 2019 року 

продовжував активну роботу в напрямку реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу з Поморською академією (м. 

Слупськ, Польща) (Угода, 2019 р., Порозуміння 2015 р.). 

Співпраця за програмою семестрового обміну студентів (Угода, 2019 р.) 

здійснювалася за спеціальностями 101 ”Екологія”, 205 ”Лісове господарство” 

та 206 “Садово-паркове господарство. За 2019 р. на навчанні в Інституті 

біології та охорони довкілля Поморської академії (м. Слупськ, Польща) 

перебували 8 студентів факультету за програмою семестрового обміну 

студентів. 

В рамках загальної Угоди (Порозуміння від 1.09.2015 р.) про здійснення 

спільного навчання за спеціальністю 101 ”Екологія” першого 

(бакалаврського) рівня та Протоколу еквівалентності освітніх програм і 

навчальних планів вищих навчальних закладів у 2019 році два студента-

екологи перебували в Польщі на навчанні за програмою отримання 

подвійних дипломів. 

Кожного семестру на факультеті були проведені конференції за 

результатами реалізації програми академічної мобільності освітян. 

Організовані зустрічі студентів і викладачів для обміну досвідом, 

враженнями та перспективами подальшої співпраці з Поморською 

Академією. Учасники знову відмітили теплий, дружній прийом польських 

колег, високий рівень професіоналізму та компетентності при підготовці 
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майбутніх фахівців, європейський рівень забезпечення навчального процесу 

сучасними приладами та обладнанням, надзвичайну красу сусідньої держави, 

можливість подорожувати Європейськими країнами. 

Активна участь ДВНЗ «ХДАУ» в сприянні академічної мобільності у 

сфері освіти надає можливість студентам і викладачам випробувати себе в 

іншій системі організації навчального процесу, отримати додаткові знання і 

досвід в зарубіжних університетах, удосконалити рівень володіння 

іноземними мовами, розвинути міжнародний освітній і культурний обмін. 

Участь у Міжнародних грантах 

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет». У 2019 році університет 

продовжував багаторічну співпрацю з провідними університетами  та 

науковими установами Ізраїлю, Азербайджану, Польщі, Білорусі, Угорщини, 

Румунії, Болгарії, Китаю. 

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної 

роботи, якісного навчання студентів, університет приймає участь у реалізації 

міжнародних освітніх проектів і програм та випробовує свої сили у нових 

проектах.  

ДВНЗ «ХДАУ» плідно працює за програмою Еразмус +. Так, 

університет бере участь у впровадженні проекту 561975-EPP-1-2015-1-FI-

EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320) – «Adaptive learning environment for 

competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and 

climate (ECOIMPACT)», 2015-2019 рр. Нежлукченко Т.І. – керівник проекту 

«Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенції в питаннях 

впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та 

соціум». Розробка освітнього контенту для середовища навчання в галузі 

економічних і соціальних наслідків впливу місцевої погоди, якості повітря і 

клімату, орієнтованого на студентів вищих навчальних закладів, фахівців у 

галузі гідрометеорології та менеджерів на метеозалежних підприємствах і в 

державних установах.  
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У 2019 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проектом «Український проект бізнесрозвитку 

плодоовочівництва», в якому беруть участь викладачі та здобувачі вищої 

освіти університету.  

Стажування НПП за кордоном 

Професор кафедри публічного управління та адміністрування доцент 

Вольська Олена Михайлівна проходила стажування у Жилинському 

університеті (м. Жилина, Словакія) 01-05 липня 2019 р. за темою 

«Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології 

викладання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (на прикладі 

Словаччини)».  

16-17 травня доцент кафедри іноземних мов Бокшань Г.І. взяла участь 

у XIII Міжнародній славістичній конференції "Великі теми культури у 

слов'янських літературах. Пам'ять", що відбулася у Вроцлавському 

університеті (м. Вроцлав, Польща)  й об'єднала в продуктивних дискусіях 

провідних вчених Польщі, України, Чехії, Німеччини та Росії. Бокшань Г.І. 

долучилася до роботи конференції з доповіддю на тему "Мотив пам'яті в 

щоденниках Галини Пагутяк і Тоніно Ґверри". 

 
Професор кафедри публічного 

управління та адміністрування 

доцент Вольська О.М. 

 
Доцент кафедри іноземних мов 

Бокшань Г.І. 
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         Чеканович М.Г. завершив стажування у Малопольській школі публічної 

адміністрації Краківського Економічного Університету (Malopolska School of 

Public Administration University of  Economics). Тема стажування «New and 

innovative teaching methods» м.Краків. 

Романенко С.М. завершила стажування у InterIntel D.O.O. Тема 

стажування «Innovations in science and technologies» Люблін, Словенія. 

Стратічук Н.В., Василенко Н.Є., Кириченко Н.В., Жосан Г.В., 

Алєщенко Л.О., Черемісін О.В., Кацемір Я.В., Карнаушенко А.С.  пройшли 

стажування у Варненському університеті менеджменту, Болгарія. На тему: 

«Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context 

of Changing Social Demands» 22-26 вересня 2019 р. 

 

На фото: зліва на право Карнаушенко А.С., Жосан Г.В., Кацемір Я.В., Кириченко 

Н.В., Стратічук Н.В., Черемісін О.В., Василенко Н.Є. 

 

Доцент кафедри готельно-ресторанного та теристичного бізнесу 

Крикунова Вікторія Миколаївна пройшла підготовчий семестр M.A./Ph.D. 

Program in Economics в Інституті Економіки Центру економічних досліджень 

та вищої освіти (Preparatory Semester of the CERGE-EI (Center for Economic 

Research and Graduate Education - Economic Institute) M.A./Ph.D. Program in 

Economics) (Prague, Czech Republic, 15/07/2019-23/08/2019).  

Стажування – Міжнародний тиждень Еразмус «Синергія у сфері 

міжнародних відносин і дослідницької діяльності ВНЗ» Вища школа 
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сільського господарства, Анже, Франція (Staff Week “Synergies between the 

International Relations Office and scientific staff as a key factor on international 

development”) (Angers, France, 01/10/ 2019-03/10/2019). 

Професор кафедри економіки та фінансів Танклевска Наталя 

Станіславівна  пройшла стажування в Університеті фінансів, бізнесу та 

підприємництва (Sofia, Bulgaria) за темою “Modern teaching methods and 

innovative technologies in higher education: European experience and global 

trend” University of Finance, Business and Entrepreneurship, липень-серпень 

2019.  

Професор кафедри обліку і оподаткування доцент Пристемський 

Олександр Саніславович пройшов наукове стажування у Духовній Академії 

Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із 

Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та 

Фундацією АDD у Польші  за темою «Наукове стажування для освітян 

“Академічна доброчесність”», Варшава, 24.06 – 05.07. 2019 р.  

Доцент кафедри обліку і оподаткування Сакун А. Ж. стажувалася у 

Духовній Академії Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві 

(UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової 

Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD у Польші за темою  «Наукове 

стажування для освітян “Академічна доброчесність”», Варшава, 28.01 – 

08.02. 2019 р.  

Ознайомча практика здобувачів вищої освіти за кордоном 

Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном одна з 

найпомітніших сфер міжнародної діяльності університету. Основними 

вимогами для участі в програмі є: наявність сільськогосподарської освіти, 

базові знання іноземної мови, бажання та можливість проходити стажування 

за кордоном. 

Студенти університету мають можливість пройти практику за 

направленням ветеринарія, агрономія, ландшафтний дизайн, біотехнологія, 

овочівництво, садівництво, механізація, екологічне землеробство, 
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тваринництво, агробізнес, квітникарство, виноробство, будівництво, у 11 

країнах світу. Тривалість практик становить від 3 до 18 місяців. Широкою 

популярністю користуються країни північної та центральної Європи. 

Проблемним залишається рівень мовної підготовки студентів, що значно 

стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість профілів 

аграрних підприємств за кордоном, які відповідають напрямку підготовки та 

досвіду наших студентів.  

Університет має договори щодо організації практик за кордоном з  

партнерами в Україні та за її межами.  

На підставі діючих меморандумів про співпрацю здобувачі вищої 

освіти мали змогу пройти практичну підготовку за кордоном данні наведені у 

таблиці нижче. 

Таблиця 6.1 

Кількість здобувачів вищої освіти, які пройшли практичну 

підготовку за кордоном 
Країна 2018 рік 2019 рік 

Німеччина 6 67 

Туреччина 1 1 

Болгарія - 6 

Кіпр - 1 

Англія - 2 

 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу.  

В цілому в 2019 році слід відзначити підвищення загальної кількості 

здобувачів, які пройшли практику за кордоном в звітному році збільшилось 

на 70 здобувачів вищої освіти. 
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7. ВИХОВНА, КУЛЬТУРНА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний 

аграрний університет» сформована чітка система виховної роботи, що 

орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, 

збагачення, збереження національної культури й природного середовища. 

Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», положеннями Загальної декларації прав 

людини, Державною національною програмою «Освіта», Програмою 

правової освіти населення України, Державною програмою розвитку 

фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді 

в національній системі освіти, Концепцією національно - патріотичного 

виховання молоді, Концепцією реалізації державної політики у сфері 

протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, Концепцією державної міграційної 

політики, Статутом університету. 

 Університет виконував такі програми: Державну програму 

«Репродуктивне здоров’я нації»; Державну цільову програму подолання та 

запобігання бідності; Державну цільову соціальну програму «Молодь 

України»; Державну програму з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві; Програму проведення заходів з профілактики 

поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей, учнівської та 

студентської молоді. 

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: здобувачів вищої освіти, 

органів студентського самоврядування, заступників деканів з виховної 

роботи, кураторів - була спрямована на пошук нових педагогічних 

технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної 

діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу. 

Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи 

університету, факультетів. У всіх структурних підрозділах своєчасно 

проводяться засідання рад кураторів, старостати, кураторські години, 
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тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії 

держави, області, міста й узгоджується із першим проректором, проректором 

з науково-педагогічної роботи. 

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями 

національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, 

трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими 

аспектами: організаційно-методологічне забезпечення; культурно-

просвітницька робота та організація студентського дозвілля; національне 

виховання; соціально-виховна робота; робота органів студентського 

самоврядування (додаток Б, В). 

Національно - патріотичне виховання 

Національно - патріотичне виховання є складовою виховного процесу 

в університеті, головною метою якого є набуття здобувачами вищої освіти 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис 

громадянина Української держави. З метою вдосконалення національно-

патріотичного виховання здобувачів, формування високої моральності, 

шанобливого ставлення до пам’яті про перемогу та ветеранів, згідно з 

концепцією національно-патріотичного виховання молоді, затвердженою 

спільним наказом Міністерств освіти і науки, молоді та спорту; оборони від 

27.10.2009 № 3754/538, в університеті було розроблено й затвердженою план 

заходів з патріотичного виховання студентської молоді. 

Одним з основних напрямків виховної роботи в університеті є 

формування національної свідомості, патріотизму, толерантності 

студентської молоді. На підтримку Всеукраїнської молодіжної акції 

«Пам’ятати. Відродити. Зберегти» під керівництвом помічників ректора з 

виховної роботи проводиться культурно-просвітницький захід під гаслом 

«Одягай вишиванку!», що відбувся 16 травня 2019 року. 
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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 02.03 2011 року № 

167– р з метою ствердження духовних заповідей Кобзаря як важливого 

чинника консолідації суспільства, формування духовної культури, 

виховання почуття любові та поваги до традицій свого народу в університеті 

щорічно проводяться заходи щодо відзначення дня народження Т. 

Шевченка. 

З метою національно-патріотичного виховання здобувачів, протягом 

року у Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний 

аграрний університет» були проведені такі святкові заходи: Святкування Дня 

Соборності, Книжкова виставка до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, 

Зустріч здобувачів вищої освіти з героями АТО. 

Традиційними вже є участь здобувачів вищої освіти Херсонського 

державного аграрного університету в Національно-патріотичному фестивалі 

«Козацький гарт», у Міжнародному дні пам’яті жертв Чорнобильської 

трагедії, у Дні донора, День пам'яті жертв Голодомору, День козацтва (День 

захисника України) тощо. 

Студентське самоврядування 

Студентське самоврядування в ДВНЗ «ХДАУ» є важливою ланкою у 

розвитку демократичних засад у ЗВО, виявленні потенційних лідерів, 

формуванні майбутньої еліти нації.  

До складу вченої ради університету та конференції трудового 

колективу входить 15% студентів. Рада студентського самоврядування 

університету спільно з адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі 

місць для поселення в гуртожитках університету, представники органів 

студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій та комісії з 

поселення до гуртожитків. Діяльність органів студентського самоврядування 

спрямовується на вдосконалення навчально-виховного процесу в 

університеті, сприяння науковій і творчій діяльності студентів. 

Рада студентського самоврядування університету має будову 

піраміди – самоврядування на рівні групи, факультету, університету. До її 
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складу входять голови факультетських рад, які очолюють відповідні 

сектори: навчально-науковий, культурно-просвітницький, спортивно-

оздоровчий, соціально-побутовий, міжнародних зв’язків. 

Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з 

профспілковими органами щодо правового й соціального захисту студентів, 

проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо. 

Належна увага в університеті приділяється вихованню у здобувачів 

вищої освіти високої культури та естетичних смаків. На належному 

художньому рівні в університеті відзначені основні державні свята (День 

Соборності України, День захисника Вітчизни, Міжнародний жіночий день, 

Шевченківські свята, День Європи, Міжнародний день студента, День 

учителя тощо). Проводились і традиційні університетські свята й заходи 

(Посвята в першокурсники), проведення конкурсу краси «Леди-Х 

Університету» проведення «Halloween», День студента, новорічні свята, 

Кубок ректора університету з КВК, кубок ректора з футзалу, Всеукраїнський 

масовий захід «Студентська миля», День гумору, дні відкритих дверей, 

випускні вечори, конкурс патріотичних постановок, конкурс 

короткометражного фільму «Stud movie fest» і багато інших). 

В університеті проведено заходи, приурочені до святкування 

Масляної: розважальна програма за участю студентів гуртків центру 

культури та мистецтв та Корабельної  міської ради. Школою естетичного 

виховання та зростання соціальної активності молоді є художні колективи, 

мистецькі об’єднання, гурти, які діють у ДВНЗ «ХДАУ». В університеті 

активно розвивається рух КВК. Талановиті студенти Аграрного університету 

прийняли участь у конкурсі «You Super star KSAU 2019», в приміщенні 

актового залу університету відбулася гра «Хто зверху?» - студенти 

Аграрного визначали, хто крутіший: хлопці чи дівчата? Студентський клуб 

університету, щорічно проводить Всеукраїнські турніри та фестивалі КВК. 

Студенти університети отримують стипендії Президента України Кабінету 

Міністрів, Верховної ради України, обласні та муніципальні. Ректорат і 

http://www.ksau.kherson.ua/news/4261-2019-11-01-1.html
http://www.ksau.kherson.ua/news/4261-2019-11-01-1.html
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деканати приділяють значну увагу студентам-сиротам, інвалідам і 

студентським сім'ям. Ці категорії студентів у першу чергу забезпечуються 

гуртожитком, отримують згідно з законом пільги з боку керівництва 

університету. 

Оцінка стану виховної роботи та її результативності здійснюється за 

комплексними показниками як кількісними, так і якісними. Сюди включено 

показники успішності навчання, навчальної дисципліни, враховуються 

міжособистісні стосунки в академічних групах, виконання студентами 

правил внутрішнього розпорядку, правової поведінки, кількість 

правопорушень, виконання планів виховної роботи, якість проведених 

заходів, кількість студентів у творчих об'єднаннях, гуртках, учасників 

фестивалів тощо, участь молоді у різноманітних громадянських, 

патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які 

відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів. 

Отже, виховна робота в університеті охоплює всі напрямки Концепції 

національного виховання студентства та спрямована на виконання 

основного завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – 

формування всебічно розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, 

готової відповісти на потреби сучасного життя. 
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8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Університет здійснює свою діяльність на підставі Статуту, має у 

розпорядження відокремлене майно, самостійний баланс, печатку, рахунки в 

органах Державної казначейської служби. До складу університету входить 

відокремлений структурний підрозділ-база відпочинку «Колос».  

У відповідності до чинного законодавства університет складає та подає 

до Міністерства освіти  і науки України, органів казначейської служби, 

Державної податкової служби та інших фондів і служб консолідовану 

місячну, проміжну квартальну та річну звітність. 

Фінансування Університету у звітному періоді здійснювалося 

відповідно до затвердженого кошторису на 2019 рік за кодами програмної 

класифікації видатків: 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІУ рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики», 2201040 «Дослідження наукові та науково-технічні розробки, 

підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 

інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 

забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень», 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів», 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері 

освіти та міжнародного науково-технічного співробітництва». 

Окрім цього, згідно рішення Херсонської міської ради від 22 лютого 

2019р. №1845 «Про зміни до міського бюджету на 2019 рік XXVII сесії 

міської ради VII, відповідно до рішення Херсонської міської ради від 

08.02.2019 №1153 «Про внесення змін до рішення XXII сесії обласної ради 

VII скликання від 14 грудня 2018 року №1075 «Про міський бюджет 

Херсонської області на 2019 рік» ДВНЗ «ХДАУ» була виділена субвенція з 

міського бюджету на суму 1392,55 тис. грн. яка була направлена на 

капітальне будівництво (спортивно оздоровчий майданчик) (715,54 тис. грн.) 

та капітальний ремонт (частини мостіння студентської площі) (677,01 тис. 
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грн.). Джерелами фінансування ДВНЗ «ХДАУ» в 2019 році були кошти 

загального та спеціального фондів, передбачені кошторисом ЗВО. Обсяг 

фінансування на утримання Університету за рахунок загального фонду 

бюджету склав 47980,1 тис. грн., за рахунок спеціального фонду бюджету у 

розмірі – 26420,0 тис. грн. та 1580,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду 

бюджету на утримання ВСП БВ «Колос». Обсяг фінансування по науковій 

діяльності за рахунок загального фонду бюджету у розмірі -  2819,5 тис. грн. 

та 509,668 тис. грн. за рахунок спеціального фонду бюджету. Обсяг 

фінансування на виплату академічної стипендії склав 7135,0 тис. грн. 

У 2019 році було затверджено початковий кошторис за загальним 

фондом на суму 46286,3 тис. грн. За 2019 рік було додано фінансування по 

загальному фонду на суму 1693,84 тис. грн. по КПКВ 2201160. По КПКВ 

2201190  на виплату академічної стипендії було затверджено початковий 

кошторис на суму 6733,8 тис. грн. За 2019 рік було додано фінансування на 

суму 401,2 тис. грн. Заробітна плата, компенсація на продукти харчування, 

одяг та інші виплати дітям-сиротам, виплати стипендії були виплачені в 

повному обсязі, відповідно до затвердженого кошторису за бюджетні кошти. 

Таблиця 8.1 

Динаміка видатків по загальному  фонду за 2018-2019 роки 

КПКВ 2201160, тис. грн 
№ 

п/п 
Статті витрат 2018 рік 2019 рік 

2019 рік в % до 

2018 року 

1 Заробітна плата 27394,20 32203,2 117,55 

2 Нарахування на зарплату 6029,80 7074,7 117,33 

3 Харчування сиріт 973,82 1252,38 128,6 

4 Придбання одягу сиротам 24,47 28,82 117,8 

5 Придбання предметів, матеріалів 

для проведення поточних ремонтів 

в адмін. корпусах 

 489,5  

6 Оплата послуг (крім комунальних)  457,55  

6.1 Розробка проектно-кошторисної 

документації пожежної 

сигналізації, оповіщення про 

пожежу, пожежного моніторингу 

головного корпусу 

 20,47  

6.2 Послуги з монтажу автоматичної 

пожежної сигналізації, оповіщення  

про пожежу, пожежний моніторинг 

 169,6  
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Продовження табл. 8.1 

6.3 Поточний ремонт туалету корпусу 

механізації 
 79,12  

6.4 Поточний ремонт стелі лекційного 

залу №1 корпусу ГМФ 
 119,24  

6.5 Поточний ремонт туалету корпусу 

механізації ГМФ 
 69,12  

7 Інші виплати населенню 

(компенсація на придбання 

навчальної літератури сиротам, 

матеріальна допомога сиротам, 

грошова допомога випускникам з 

числа дітей-сиріт) 

231,55 400,27 172,86 

8 Теплопостачання 20,8 61,4 295,2 

9 Водопостачання 36,17 51,11 141,3 

10 Електроенергія 721,50 1125,8 156,04 

11 Інші енергоносії 1859,29 2515,68 135,30 

12 Стипендія 2159,61 2319,69 107,41 

 Всього 39432,40 47980,1 121,67 

Таблиця 8.2 

 Динаміка видатків по загальному  фонду за 2018-2019 роки 

по виплаті академічної стипендії КПКВ 2201190, тис. грн 
№ 

п/п 
Статті витрат 2018 рік 2019 рік 

2019 рік в % 

до 2018 року 

1 Стипендія 6825,5 7135,0 104,5 

 Всього 6825,5 7135,0  

Таблиця 8.3 

Динаміка видатків по загальному  фонду за 2018-2019 роки 

КПКВ 2201040, тис. грн 
№ 

п/п 
Статті витрат 2018 рік 2019 рік 

2019 рік в % 

до 2018 року 

1 Заробітна плата 998,71 1454,532 145,64 

2 Нарахування на зарплату 219,72 319,997 145,64 

3 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря 
319,52 435,627 136,34 

4 Оплата послуг (крім комунальних) 383,05 609,344 159,08 

 Всього 1921,00 2819,5 146,77 

Основними джерелами надходження коштів (25642,62 тис. грн.) є плата 

за навчання 16262,19 тис. грн., плата за надані інші освітні послуги – 410,93 

тис. грн., плата за проживання в гуртожитку – 4011,98 тис. грн., 3027,01 тис. 

грн. - від реалізація сільськогосподарської продукції, від оренди майна – 

494,81 тис. грн., від  реалізації майна –21,1 тис. грн., надходження від 

натуральної форми (мостіння, ганчір’я, металобрухт) – 1414,6 тис. грн., від 

надання послуг тимчасового розміщування ВСП БВ «Колос» - 1341,0 тис. 



96 

грн., від оренди майна та приміщення ВСП БВ «Колос» 20,8 тис. грн. послуги 

по дослідженням, науковим та науково-технічним розробкам – 477,47 тис. 

грн.  

Таблиця 8.4 

Динаміка надходжень по спеціальному фонду ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»  за 2018-2019 роки, тис. грн 

№ п/п Статті доходів 2018 рік 2019 рік 
2019 рік в 

% до 2018 

року 

1 Платне навчання 11649,38 16262,19 139,6 

2 Інші освітні послуги 837,33 410,93 49,07 

3 Плата за проживання у гуртожитках 4094,16 4011,98 97,9 

4 Реалізація продукції 1134,42 3027,01 266,83 

5 Оренда 437,92 494,81 112,99 

6 Реалізація майна 453,73 21,1 4,65 

7 Надходження від натуральної форми 

(мостіння,ганчір’я,металобрухт) 

 1414,60  

8 Тимчасове розміщування ВСП БВ 

«Колос» 

1253,71 1341,0 106,96 

 Разом: 19860,65 26983,62 135,86 

 

Отримані доходи спеціального фонду витрачались на потреби 

Університету  відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків за 

цільовим призначенням. За рахунок спеціального фонду Університет покрив 

усі статті видатків, які не фінансуються з державного бюджету. 

Таблиця 8.5 

Динаміка видатків по спеціальному фонду за 2018-2019 роки  

по КПКВ 2201160,  тис. грн 

 

№ Статті витрат 2018 рік 2019 рік 

2019 рік в 

% до 2018 

року 

п/п         

1 Заробітна плата 7398,6 9602,64 129,79 

2 Нарахування на заробітну плату 1586,8 2041,1 128,6 

3 

Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря у т.ч. 1916,6 3468,4 180,9 

3.1. Паливно-мастильні матеріали 378,7 952,9 251,6 

3.2. Зерно для посіву 182,1 17,6 9,66 

3.3. Добрива 279,7 597,6 213,7 

3.4. Дипломи і канцтовари 423,5 393,1 92,8 

3.5. Будівельні матеріали і інструменти 491,3 1148,3 233,7 

3.6. Вікна 85 98,9 116,4 

3.7. Електронні журнали 20,5 35,2 171,7 

3.8. Запчастини 55,8 222,1 398,0 
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Продовження табл. 8.5 

    3.9 Медикаменти 1,9 2,7 142,1 

5 Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч. 1395,7 1671,8 119,8 

5.1. 

Послуги по переобладнанню і 

обслуговуванню автотранспорта 97,5 51,1 52,4 

5.2. 

Послуги звязку (інтернет, телефон, 

інформаційні послуги) 207,2 196,4 94,8 

5.3. Послуги охорони 78,2 46,1 58,95 

5.4. 

Інші послуги (захоронення відходів, 

дезроботи, обслуговування оргтехніки інше) 310,3 158 50,92 

5.5. Обслуговування котельні 296,7 461,6 155,6 

5.6. Виготовлення технічної документації 37,1 25,0 67,39 

5.7. Послуги по будівництву 320,4 538,3 168,0 

5.8. 

Заміна лічильників, перевірка 

вимірювальної техніки 12,8 18,2 142,2 

5.9. Послуги з акредитації 35,5 4,3 12,1 

5.10 Рекламні послуги - 140,4 - 

5.11 

Послуги по газопостачанню, 

обслуговуванню газопроводів - 25,2 - 

5.12 

Послуги по пересиланню і перевезенню 

відправлень - 7,2 - 

6 Відрядження 42,9 44,8 104,4 

7 Теплопостачання 1161,6 1527,4 131,5 

8 Водопостачання та водовідведення 223,5 214,8 96,1 

9 Електроенергія 393,4 279,2 71,0 

10 Природний газ 96,7 81,2 84,0 

11 Інші енергоносії 9,6 18,3 190,6 

12 Окремі заходи (навчання, пожежна безпека) 7,1 7,7 108,5 

  Інші виплати 5,5 5,5 100,0 

13 

Інші поточні видатки (податки, платежі до 

бюджету) 169 66,6 39,4 

14 

Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування (компютерна 

техніка, меблі, кондиціонери, фліпчарти, 

кущорізи, бухгалтерська программа, дахова 

електростанція)) 679,8 2870,9 422,3 

15 

Реконстукція комерційного вузла обліку 

газу, приміщень 6,4 688,7 10760,9 

  Всього 15164,6 22589,07 148,96 
 

   

Таблиця 8.6 

Динаміка видатків по спеціальному фонду за 2018-2019 роки  

по КПКВ 2201040, тис. грн 
№ 

п/п 

Статті витрат 2018 рік 2019 рік 2019 рік в % 

до 2018 року 

1 Заробітна плата 177,65 244,051 137,4 

2 Нарахування на зарплату 39,08 53,691 137,4 

3 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря у т.ч. 
89,3 135,162 198,1 
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Продовження табл. 8.6 

3.1 Комп’ютерне  обладнання 31,32 23,910 76,34 

3.2 Банер 8,05 - - 

3.3 Канцелярські товари 44,75 77,221 172,6 

3.4 Лабораторний посуд 5,18 - - 

3.5 Меблі - 24,800 - 

3.6 Калькулятори - 1,775 - 

3.7 Набір настольний  - 2,456 - 

4 Оплата послуг (крім комунальних), у 

т.ч. 
40,22 31,535 78,41 

4.1 Послуги по регенерації картритжу 0,22 - - 

4.2 Послуги по створенню електронних 

планів територій 

40,00 - - 

4.3 Водно-транспортні послуги - 21,193 - 

4.4 Послуги у рослинництві - 4,597 - 

4.5 Послуги з рибальства - 5,745 - 

5. Придбання обладнання та предметів 

довгострокового 

користування(контрольно-

вимірювальні прилади, орг.техніка) 

- 41,700  

6. Інші поточні видатки   - - 

 Всього 346,25 506,14 146,2 

     

 У 2019  році  Університетом були отримані благодійні внески та дарунки 

від  Благодійного фонду Асоціації випускників ХДАУ, ППО викладачів 

ХДАУ, Громадської організації «Земля Таврії», МЕНОНІТСЬКОЇ 

АСОЦІАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, Південного наукового центру 

НАН і МОН України, ФОП Максимов Максим Валерійович, Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЛОГОС КИЇВ» та фізичних осіб. 

Таблиця 8.7 

Динаміка видатків по інших джерелах власних надходжень  

2018-2019 роки, тис. грн 

№ п/п Статті витрат 2018 рік 2019 рік 

2019 рік в 

% до 2018 

року 

1 

Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря, у т.ч.: 
932,9 610,2 65,4 

1.1. 

Матеріали (дипломи, господарчі товари, 

брошури,папір, одяг,штандарт та ін.) 
87,4 124,50 142,4 

1.2. 

Насіння (рапсу, сої, кукурудзи та 

соняшника) 
17,3 - 

 

1.3. 

Матеріали для поточного ремонту 

приміщень 
153,1 133,8 87,4 

1.4. Паливо 63,7 6,9 10,8 

1.5. Вікна 490,6 140,8 28,7 

1.6. Меблі 90,2 92,1 102,1 
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Продовження табл. 8.7 

1.7. Двері 20 14,7 73,5 

1.9. Жалюзі 9,1 13,8 151,6 

1.10. Запчастини 1,5 4,5 300 

1.11. Римські штори - 10 
 

1.12. Техніка (комп’ютер, LED-монітор) - 64,9 
 

1.13. комплектуючі  метеостанції - 4,2 
 

2 Оплата послуг (окрім комунальних) 122,3 97,8 80,0 

2.1. Ремонт обладнання та приміщень 27 38,7 143,3 

2.2. 

Інші послуги  (виготовлення емблем, 

поліграфічні послуги інше) 
36 9,6 26,7 

2.3. Розміщення реклами в газетах 59,3 49,5 83,47 

3 Паливні брикети (дрова) 
 

10,1 
 

4 

Інші виплати населенню (стипендії, КМУ, 

стипендії молодим науковцям,грантові) 
391 327,6 83,8 

5 

Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 
64 356,2 556,6 

  бібліотечний фонд 16,6 69,2 416,7 

  кондиціонер 11,2 7,4 66,1 

  акваріум 19,9 - 
 

  лічильник води 16,3 - 
 

 

голова, световой прибор 
 

40,5 
 

  

Сплата податку за спеціальне 

водокористування 
25,9 

  

 

комп’ютери - 12,2 
 

 

оприскувач - 17,0 
 

 

облад-ня метеостанції - 167,9 
 

 

телевізор - 24 
 

 

сівалка - 18 
 

  Всього 1536,1 1401,9 91,3 

 

 Базою відпочинку «Колос» було отримано благодійних внесків та 

дарунків на суму 18,3 тис.грн. 

           За навчально-дослідною- виробничою дільницьою університету 

(відповідальний проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 

Аверчев О.В.) закріплено 860,6 га. земельних угідь.   

Таблиця 8.8 

Діяльність НДВД за період 2018-2019 рр. 

Показники 2018 2019 

Землекористування, га   

Всього земельних угідь  794,6 860,6 

в т.ч. ріллі 778,14 778,14 

Використані під посіви, га    

Всього 397,62 452,42 
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Продовження табл. 8.8 

Зернових культур 246 238,62 

в т.ч. озимі зернові   

          озимої пшениці 208 238,62 

          ярові зернові 32  

          кукурудза 6  

Рапс  95,8 

Соняшник 131,62 118 

Соя 20  

Під пари, га 380,52 325,72 

Списано посіви ,га   

Всього 79  

В т.ч. озимі зернові 65  

кукурудза 2  

соняшник   

                соя 12  

Виробництво, тони   

Зерно- всього   

в т.ч. озимі зернові 115,56 554,54 

          ярові зернові 30,00  

Соняшник  69,4 103,6 

Соя 6,08  

Кукурудза 12,8  

Рапс  38,32 

Урожайність, ц/га   

Зернові - всього    

в т.ч. озимі зернові 8,08 23,2 

          ярові зернові 9,38  

          кукурудза 32  

Рапс  4 

Соняшник 4,88 8,8 

Соя 7,6  

Всього надійшло, тис. грн. 1296,82 3027,01 

 

          Одним із важливих етапів виконання бюджету звітного періоду - це 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення співробітникам у розмірі 

100% всім штатним педагогічним та науково-педагогічним працівникам, 

працівникам адміністративно - управлінського складу, прирівняному до 

науково-педагогічних працівників, бібліотекарям університету та іншим 

працівникам. Загальна сума виплат склала –1642,02 тис. грн., в т.ч. за 

рахунок загального фонду –1343,47 тис. грн., за рахунок спеціального фонду 
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– 298,55  тис. грн. Також в 2019 році була надана матеріальна допомога в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 89,13 тис. грн. за рахунок 

спеціального фонду держбюджету. На виконання п.4.3.1 Колективного 

договору в 2019 році була нарахована премія за підсумками роботи за 

рахунок загального фонду в сумі 914,5 тис. грн., спеціального фонду -422,8 

тис. грн. Була виплачена щорічна грошова винагорода педагогічним 

працівникам у розмірі посадового окладу з загального фонду бюджету в сумі 

138,7 тис. грн. У 2019 році були здійсненні виплати  матеріальної допомоги 

здобувачам вищої освіти за рахунок загального фонду бюджету (виплата 

академічної стипендії) на загальну суму 447,2 тис. грн. Була надана премія  

здобувачам вищої освіти за активну участь у культурно-масовій та 

спортивній діяльності університету за рахунок стипендіального фонду в сумі 

325,9 тис. грн. Також у 2019 році була нарахована та виплачена матеріальна 

допомога у зв’язку з тяжким матеріальним становищем аспірантам, 

докторантам університету на загальну суму 198,4 тис. грн. та премія в сумі 

28,9 тис. грн. 

         Протягом звітного періоду забезпечувалось цільове та ефективне 

використання коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету, своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до 

державного бюджету та фондів, виконання кошторисів доходів та видатків 

Університету. На кінець 2019 року в Університеті відсутні заборгованості по 

виплаті заробітної плати, стипендії, за спожити енергоносії та комунальні 

послуги. 
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9. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В 2019 році адміністративно-господарською частиною за підтримки 

кафедр університету проведено ряд робіт за наступними основними 

напрямками: 

- Заміна старих віконних блоків на сучасні металопластикові в 

кількості 42 шт. 

- Заміна старих дверних блоків на сучасні металопластикові в кількості 

2 шт. 

-  Проведено ремонт дерев'яних віконних та дверних блоків в кількості 

65 шт. та 91 шт. відповідно, в тому числі: 

         - в учбових корпусах: віконних блоків – 21 шт.; 

                                               дверних блоків –  53 шт.; 

         - в гуртожитках:          віконних блоків – 44 шт.; 

                                               дверних блоків –   38 шт. 

- За участю співробітників факультетів проведено ремонтні роботи у 

навчальних аудиторіях і лабораторіях (ауд. №№ 30; 35;36; кабінет 

релігієзнавства;87; 90; 91; 111; 112; 119; 142; ауд. №30; кабінет архітектури 

та прилеглий коридор  в МУК; ауд. №№ 151; 311; 312; 313; 412 та 

приміщеннях  приймальної комісії  в корпусі ГМФ); 

- проведено ремонтні роботи в адміністративних та господарських 

приміщеннях (фінансово-бухгалтерська служба  – 1 каб., відділ кадрів – 

1 каб.): 

           - штукатурних робіт виконано на  1904 м2, в тому числі: 

           - в учбових корпусах – 1596 м2; 

           - в гуртожитках – 308 м2; 

           - малярних робіт виконано – 4110 м2, в тому числі: 

           - в учбових корпусах – 2968 м2; 

           - в гуртожитках –1021 м2; 

           - відновлено 288 п.м  внутрішніх та зовнішніх відкосів. 
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- Проведено ремонт м'якої покрівлі 2-х поверхового корпусу ГМФ, 

спортивного комплексу, зерноскладу на площі 1060 м2 . 

 - Проведено  ремонт приміщення чоловічої вбиральні, розташованої на 

першому поверсі головного учбового корпусу. 

- Зроблено вбиральню для осіб з особливими освітніми потребами у 

спорткомплексі. 

-  Проведена реконструкція Студентської площі. 

- Виконуються роботи по будівництву спортивного та спортивно-

оздоровчого майданчиків. 

- Проведено роботи з капітального ремонту частини даху покрівлі 

головного учбового корпусу. 

- Проведено роботи по монтажу огорожі спортивного майданчика. 

- Проводяться роботи з поточного ремонту стелі лекційного залу № 1 

учбового корпусу гідромеліоративного факультету. 

- Проведено ремонтні роботи в аудиторії 131 ГУК. 

- Проводиться поточний ремонт вбиральні корпусу механізації 

гідромеліоративного факультету (спортивний комплекс). 

-  Огороджено науковий сад. 

- Проведено ремонт та заміну  радіаторів опалення в кількості 30 шт., в 

тому числі: 

          - в учбових корпусах – 18 радіаторів; 

          - в гуртожитках – 12 радіаторів. 

- Проведено ремонт водопровідної та каналізаційної системи в розмірі 

158 п.м та 87 п.м відповідно, в тому числі:  

        - в учбових корпусах:  водопровідна система – 62 п.м; 

                                               каналізаційна система – 25 п.м; 

        - в гуртожитках:           водопровідна система – 96 п.м; 

                                               каналізаційна система – 62 п.м. 

-  Протягом 2019 року проводились наступні електромонтажні роботи: 
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- переобладнано внутрішні електромережі кабінетів, навчальних 

аудиторій і приміщень загального користування: 

               - монтаж та підключення кабелю; прокладання, підключення 

мережевої проводки в учбових  корпусах – 613 п.м;  гуртожитках – 163 п.м. 

- Заміна, перемонтаж пошкоджених розеток, вимикачів: 

      - учбові корпуси – 147шт; 

      - гуртожитки – 148шт. 

-  Проведено заміну ламп: 

         -  розжарювання на світлодіодні лампи в учбових корпусах -   384 шт.; в 

гуртожитках – 215шт. 

         - замінено світильники на енергозберігаючі в учбових корпусах – 92шт; 

в гуртожитках – 108шт. 

- Виконано ремонт, відновлення та підключення кабелю живлення в 

учбовому корпусі № 4 – 200м;  в гуртожитку № 3 – 50м. 

- Проведено заміну, встановлення, підключення світлодіодних 

прожекторів вуличного освітлення в ГУК – 11шт; в спорткомплексі – 3 шт; в 

гуртожитку № 4 – 1шт; в гуртожитку № 6 – 1 шт. 

- Проведено заміну 16 енергозберігаючих ламп  в спортивній залі 

спортивного комплексу та прокладено додаткову електромережу потужністю 

45кВт. 

В частині головного корпусу завершено монтаж пожежної сигналізації. 

Продовжуються ремонтні та будівельні роботи по створенню належних 

умов для осіб з особливими освітніми потребами. 
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10. АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЩО ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

 

У ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» на підставі 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Про 

організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою» та згідно наказу № 

77/б.і. від 15.05.2017р. «Про організацію проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою» із внесеними змінами наказами № 212/б.і. від 

13.11.2018р., № 182 від 05.09.2019р. №213/б.і. від 16.10.2019р.    атестацію      

здійснювала  атестаційна комісія у складі: 

1. Берегова Галина Дмитрівна – завідуюча кафедрою професійної 

освіти, голова комісії; 

2. Варнавська Ірина Вячеславівна – доцент викладач кафедри 

професійної освіти, член комісії; 

3. Бокшань Галина Іванівна – старший викладач кафедри іноземної 

мови, член комісії; 

4. Зарівняк Ірина Святославівна – викладач кафедри 

загальноекономічної підготовки, член комісії. 

Секретарем атестаційної комісії призначено Карташову Ольгу 

Григорівну, доцента кафедри публічного управління та адміністрування. 

Координатором роботи атестаційної комісії визначено Губу Марину Ігорівну, 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування. 

У 2019 році в атестації осіб, які претендують на державну службу щодо 

вільного володіння державної мови, всього взяли участь 368 осіб (у 2017 р. – 

599 особи, 2018р. – 539 осіб), в тому числі кількість осіб, які пройшли 

атестацію, становила 258 осіб (у 2017 р. – 281 особи, 2018р. – 365 осіб); 

кількість осіб, яким видано посвідчення на підставі п.56 «Порядку атестації 

осіб, які претендують на вступ на державну службу….», становила 109 особи 
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(у 2017 р. – 317 осіб, 2018р. – 174 особи), не пройшли атестацію – 1 особа (у 

2017 р. – 1 особа, 2018р. – 0). 

Всього з початку проведення атестації в ДВНЗ «ХДАУ» (травень 2017 

року – 25 жовтня 2019 року) атестовано 1621 осіб, в тому числі 974 осіб 

прийняли участь у атестації щодо вільного володіння державної мови, та 645 

особам підтверджено вільне володіння державної мови на підставі 

документів про освіту відповідно п. 56 «Порядку атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу….», 2 особи – не пройшли 

атестацію. 

Надходження коштів до спеціального фонду університету у 2019 році за 

надані послуги атестації осіб щодо вільного володіння державної мови та 

виготовлення посвідчення становили 136,4 тис.грн. (у 2017 році – 84,4 

тис.грн., 2018р. – 189,4 тис. грн.). Всього з початку проведення атестації в 

ДВНЗ «ХДАУ» (травень 2017 року – 25 жовтня 2019 року) надходження 

коштів до спеціального фонду університету становили 409,7 тис. грн. 
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11. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ 

 

З метою ефективного використання земельної площі, забезпечення 

виконання заходів, спрямованих на практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти і забезпечення наукових досліджень та проведення товарного 

виробництва с.-г. культур у 2011 році була створена навчально-дослідна 

виробнича дільниця. 

Основними завданнями є створення необхідних умов для проведення 

навчальної, технологічної, виробничої практик та здійснення навчання 

здобувачів вищої освіти за профілем обраної спеціальності: 

- забезпечення проведення науково-дослідних робіт науково-

педагогічними працівниками, аспірантами і здобувачами вищої освіти, 

виробнича перевірка і впровадження наукових розробок; 

- впровадження та реалізація програми селекційної роботи, 

забезпечення насінництва. 

Станом на початок 2019 року всього землі сільськогосподарського 

призначення 860,6 га, із них рілля – 778 га. 

В зв’язку з зниженням фінансування НДВД використовувалось під 

посіви с.г. культур за вказаний період 2016-2019 рр. від 353,62 до 452,4 га в 

рік, в 2019 році – 452,42 га. Виробництво зернових коливалось від 302 т до 

554,54 т на рік у 2019. Виробництво соняшнику коливалось від 45 до 118 т. 

В зв’язку із збільшенням фінансування НДВД в 2019 році за рахунок 

університету та спонсорів були придбанні мінеральні добрива, які дозволили 

збільшити виробництво с.-г. продукції.  

За рахунок благодійних внесків оновлено машинно-тракторний парк: 

придбано дискову борону БДФ-2,4, а також двигун першої комплектності та 

коробку передач для МТЗ-82. Був відремонтований двигун на комбайні ДОН-

1500 (1987 року випуску) та коробка на тракторі Т-17021. На дослідному полі 

задіянні 9 чоловік: зав. НДВД, зав. НВМ, агроном, 3 трактористи, комбайнер, 

водій, зав. складом та охоронець. 
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В розпорядженні НДВД три трактори МТЗ-80-82, яким виповнилось 

18-30 років, трактор ХТЗ-17021 1999 року випуску, комбайн ДОН-1500 1987 

р. випуску. За роки проведення робіт затрати на ремонт техніки складали від 

60 до 100 тисяч гривень (за рахунок спонсорської допомоги), а потреба 

250000 грн. При потребі 50-60 т дизельного пального університетом 

закуповувалось в останні роки від 11 т до 15,3 т за 2019 рік, що не дає в 

повній мірі ефективно використовувати землі НДВД, спонсорської допомоги 

вистачає лише на 45% ріллі. На проведення технолоічного процесу потрібно 

2,5-4 млн. гривень на рік. 

В зв’язку з застарілою базою МТП, для проведення товарного 

виробництва необхідно придбати 2 нові трактори МТЗ-892, зернозбиральний 

комбайн та грунтообробну техніку. Для підвищення ефективності 

виробництва перш за все необхідно удосконалити структуру посівних площ 

та перейти від товарного виробництва до вирощування репродукційного 

насіння. 

Таблиця 11.1 

Діяльність НДВД за період 2016-2019 рр. 

Показники 2016 2017 2018 2019 

Використання земельних угідь під посіви, га 

Всього: 353,62 353,62 333,62 452,42 

Зернових культур 

Озимої пшениці 183,5 156,62 208,0 237,62 

Озимого ячменю 19,12  32,0  

Ярові зернові 44,0  4,0  

Соняшник 107,0 177,0 131,6 118 

Рапс    95,8 

Під пари, га 424,0 444,0 380,0 352,72 

Виробництво, тон 

Зерно - всього 302,0 310,0 164,0 554,54 

в т.ч. озимі 280,0 310,0 145,0  

Ярові зернові 22,0  12,8  

Соняшник 45,0 120,0 69,5 103,6 

Рапс    38,32 

Урожайність, ц/га 

Озимі зернові 14,0 20,0 8,1 23,2 

Ярові зернові 5,0  32,0  

Соняшник 6,4 8,2 4,9 8,8 

Рапс - - - 4 
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За останні 3 роки на дослідному полі ДВНЗ «ХДАУ» проводились 

дослідження по випробуванню сортів озимої пшениці, ярових та озимих 

ячменів. Закладені демонстраційні посіви соняшнику, пшениці та ячменю. 

НДВД веде співробітництво з науковими установами та фірмами: 

Одським селекційно-генетичним інститутом, Інститутом землеробства 

південного регіону УААН, науково-виробничою фірмою «Дріада», фірмою 

«Лімагрейн», «ДАУ», «Сингента», «Євраліс», «Сади України», «Август». 

На дослідному полі є селекційний полігон по виведенню нових сортів 

пшениці (професор Базалій В.В.). 

За 2016-2019 роки на полі проводили дослідження аспіранти: Бойко 

М.О., Добровольський А.В., Стець А.М., (керівник професор Базалій В.В.), 

Ковшакова Т.С. (керівник професор Аверчев О.В.). 

В 2019 році на дослідному полі ДВНЗ «ХДАУ» продовжували 

вивчення продуктивності сортів та гібридів соняшника, пшениці озимої, 

ячменю та гороху. Досліди проводились по таких основних зареєстрованих 

ініціативних темах. 

1. «Продуктивність гібридів соняшника в умовах півдня України». 

Вивчались 49 гібридів виробництва різних селекційних центрів. 

Керівники теми – академік НААНУ Ушкаренко В.О., д.с.-г.н., 

професор Аверчев О.В., докторанти Рудік О.Л., Лавренко С.О., аспірант 

Семен О.Т. Виконавці розділів доценти: Онищенко С.О., Минкіна А.О. 

В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

Варіювання урожайності соняшнику значною мірою залежить від 

гібридів різних груп стиглості та, як показує аналіз росту і розвитку рослин, 

від умов проходження критичних періодів. Цей фактор, своєю чергою, 

впливає на температурний режим, за якого відбувалося формування бруньки 

та її цвітіння, а, як відомо, найбільше вологи (45 - 60%) соняшник 

використовує саме у період утворення кошика - цвітіння. За нестачі вологи у 

цей період кошики і насіння в них бувають недорозвиненими.  
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Аналізуючи результати досліджень, слід зауважити, що більший 

урожай насіння у гібридів соняшнику різних груп стиглості у 2019 році 

формувався переважно у тих варіантах, де період від утворення кошика до 

цвітіння припадав на липень, тобто саме тоді, коли після посухи випало 

понад 20 мм опадів.  

Таблиця 11.2 

Рейтинг кращих за урожайністю гібридів на дослідному полі  

ДВНЗ «ХДАУ» у 2019 році 

Рейтинг Гібрид 
Група 

стиглості 

Урожайність 

ц/га 

1 НСХ 7900 ПС 29,4 

2 НСХ 7901 СС 28,6 

3 Гольфстрім ПС 28,6 

4 Р64Ф66 ПС 28,5 

5 Драган СР 28,0 

6 Р64Є25 ПС 27,7 

7 Р64Л125 СС 27,5 

8 Гранада ПС 27,4 

9 Р64 ПС 27,3 

10 Константин СС 26,9 

11 Тунка СС 26,9 

12 Мас91 СС 26,6 

13 Р64Л129 СС 26,4 

14 Р64Л121 СС 26,2 

15 Мегасан СС 25,9 

16 Мас89 СС 25,7 

 

Найменший урожай насіння сформували гібриди Барбаті (20,2ц/га), 

Мас (20,4ц/га), ЛГ5663 (21,2ц/га). На цьому досліді у 2019 році був 

проведений День поля із залученням науковців та виробничників 

Херсонської області. 

2. «Вплив біостимуляторів та мікроелементів на продуктивність сортів 

гороху». Вивчались чотири сорта гороху та біостимулятори «Біогель», 

«Халафіт», «Міфосат». 

Керівник теми - д.с.-г.н., професор Аверчев О.В. аспіранти         

Ковшакова Т.С.,  Максимов М. В., Максимов Д.О., виковці розділів доценти: 

Мринський І.М., Онищенко С.О. 
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В наслідок проведених польових дослідів в 2019 році було 

встановлено, що кращим сортом гороху для умов півдня України є сорт 

Оплот вітчизняної селекції, який в умовах крайньої посухи здатний 

формувати урожай насіння на рівні 28 ц/га. Обробіток посівів 

біостимулятором «Біогель» підвищує цей показник на 21 %. Інші 

випробовувані стимулятори збільшують урожайність на 14-16 %. 

3. «Продуктивність сортів пшениці озимої в умовах півдня України». 

Вивчались 46 сортів пшениці озимої, виробництва Херсонського та 

Одеського селекційних центрів. 

Керівники теми – доктор с - г наук, професор Базалій В.В., к.с.-г.н., 

доцент Домарацький О.О.. докторант Домарацький Є.О.. Виконавці теми 

доценти: Онищенко С.О., Марковська О.Є., Макуха О.В, асистент Яценко 

Н.П. 

В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

1. Серед сортів, що вивчались в 2019 році найбільша урожайність – 

45,3ц/га була у сорту одеської селекції Нота, слідуючі місця в рейтингу 

посіли сорти Мудрість (44,6ц/га) одеської селекції та сорт Славен (43,3ц/га).  

2. Найменша урожайність була у сортів Пилипівка та Січ в межах 

34,1-35,9ц/га. 

3. Урожайність твердої пшениці сорту Акведук за 2019 рік склала 

35,2ц/га. 

4. Найбільшою маса 1000 зерен була у сортів Нота та Славен – на 

рівні 42,5-43,3 г, а найменшою – у сортів  Січ та Октава (32,3-33,4г), що є 

нижче від показників стандарту вищого гатунку. 

5. При дослідженні сортів ячменю озимого найвищу продуктивність 

показав сорт Снігова королева, який при урожайності 35,8ц/га мав масу 1000 

зерен 40,8г. 

4. «Вплив стимуляторів на продуктивність соняшника». 

Вивчались 3 перспективних гібрида соняшника та стимулятори 

«Біогель», «Халафіт», «Міфосат». 
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Керівник теми - доктор с - г наук, професор Базалій В.В., к.с.-г.н., 

доцент Домарацький О.О, аспірант Семен О.Т. Виконавці розділів доценти: 

Онищенко С.О., Ревтьо О.Я., Урсал В.В. 

В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

1. Під впливом регуляторів росту повніше реалізується генетичний 

потенціал рослин, створений природою та селекційною роботою. 

2. Визначення окремих біометричних показників рослин підтвердило, 

що всі вони мають тенденцію до зростання під дією досліджуваних 

регуляторів.  

3. Реалізація потенціальної можливості рослин за рахунок застосування 

регуляторів росту може збільшити продуктивність посівів соняшнику на 2,1 –

3,7 ц/га.  

Активізація ростових процесів рослин соняшнику досліджуваними 

препаратами за одноразового обприскування рослин під час вегетації сприяла 

підвищенню формуванню листкової поверхні, посиленню адаптивної 

здатності рослин соняшнику до несприятливих кліматичних умов і 

отриманню більшої врожайності. Перспективою наших досліджень 

передбачено вивчення ефективності даних препаратів за передпосівного 

оброблення насіння та одно- і дворазового обприскування рослин під час 

вегетації. 

5. «Створення сортів пшениці озимої та альтернативного типу 

(дворучки) з рівнем врожайності 6-7 т/га пізніх строків сівби». 

Керівник - д.с.-г.н., професор Базалій В.В. Виконавці розділів доценти: 

Бойчук І.В, Домарацький Є.О., асистент – Тетерук О.В. 

6. «Агробіологічне обгрунтування елементів біологізації технології 

вирощування зернових культур». 

Керівник –  доктор с – г наук, професор Аверчев О.В., докторант Іванів 

М.О., д.с.-г.н., доцент Жуйков О.Г. Виконавці розділів: аспіранти Ватамар 

Р.О., Бурдюг О.О., Лагутенко К.В. 
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В результаті досліджень становлено, що застосування вивчаємих 

препаратів формувало урожайність на рівні 94-112 % від контролю, з 

собівартістю 82-87% від контролю. При цьому покращувалась якість зерна. 

Крім того, на полях існуючої сівозміни сумісно з фірмою «Біогель» 

проводились дослідження по вивченню дії препарату «Біогель» на 

продуктивність ячменю озимого, пшениці озимої, соняшника, сої та 

кукурудзи. Прибавка врожаю становила 14-18%. По всіх вказаних темах 

підготовленні вичерпні звіти з рекомендаціями виробництву. 

В 2019 році були проведені два дні поля по темах: 

1. Продуктивність сортів пшениці озимої та ячменю озимого в умовах 

півдня України. Були представлені 46 сортів пшениці та 5 сортів ячменю. 

2. Продуктивність гібридів соняшника в умовах півдня України. Були 

продемонстровані 49 гібридів соняшника різних груп стиглості. 

Для проведення в 2020 році «Дня поля» закладений демонстраційний 

дослід із 48 сортів пшениці озимої та ячменю. Вказані у звіті теми в 2020 році 

планується продовжити. 

В 2019 році сумісно з компанією «Август» (Республіка Білорусь) були 

закладені досліди по вивченню впливу комплексних добрив, стимуляторів та 

засобів захисту рослин на продуктивність озимої пшениці по яких була 

проведена Міжнародна наукова конференція та День поля. 

Восени 2019 року виробничі посіви озимої пшениці були проведені 

власним насінням отриманим внаслідок сортозміни кращими за показниками 

2019 року сортами: Мудрість – 114 га, Наснага – 30 га, Ліра – 14 га, на решті 

посівих площ висіяні сорти-дворучки Кларіса та Арабатка. Отримані сходи 

знаходяться в доброму стані.  

В 2019 році були продовжені роботи по будівництву зрошення на 

полях університету, в результаті чого була прокладена перша черга 

трубопроводу на полі №2, що дасть змогу зрошувати 68 га, та на полі №1 

площею 36 га. 
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12. СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 

 

Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу 

"Херсонський державний аграрний університет" був створений 1 вересня 

1997 року (наказ Міністерства сільського господарства і продовольства 

України № 190 від 17.06.97 р.) на базі ліквідованого Скадовського 

сільськогосподарського технікуму. Технікум не має юридичної самостійності 

і входить до складу Херсонського державного аграрного університету на 

правах самостійного структурного підрозділу. 

Підготовка спеціалістів ведеться за спеціальністю 201 "Агрономія" по 

спеціалізаціях 201.1 "Виробництво і переробка продукції рослинництва" і 

201.2 “Організація і технологія ведення фермерського господарства”, 

забезпечуючи таким чином  регіональну потребу в спеціалістах указаних 

напрямів підготовки. 

Прийом вступників до Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ» 

здійснюється в межах ліцензованого обсягу – 125 чоловік. Державне 

замовлення на 2019 рік становило 75 по спеціальності 201 "Агрономія". 

Середньорічний контингент студентів денної форми навчання у 2018-2019 

навчальному році склав 267 осіб (визначався як середня величина між 

кількістю студентів на початок і кінець навчального року). У звітному році 

намітилася тенденція збільшення контингенту студентів денної форми 

навчання за рахунок збільшення обсягів державного замовлення на 

підготовку фахівців та проведених заходів по адаптації студентів перших 

курсів. План прийому на денну форму навчання на 2019-2020  навчальний рік 

технікумом виконано. 

Результати прийому показують, що навчальному закладу вдалося 

забезпечити необхідний конкурс вступників і провести відбір найбільш 

придатних для навчання. До технікуму було подано 99 заяв від абітурієнтів, 

що склало конкурс 1,20 особи на місце державного замовлення. Доля 

сільської молоді в загальній кількості зарахованих на денне відділення 
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становить 83 відсотки. На заочному відділенні конкурс склав 1,80 на місце 

державного замовлення. 

Педагогічний колектив Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ» по 

своєму якісному складу здатний ефективно вирішувати покладені на нього 

навчально-виховні завдання. Дирекцією технікуму проводиться робота по 

підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів. Практично всі викладачі 

пройшли підвищення кваліфікації згідно профілю своєї роботи при різних 

вищих навчальних закладах. Проводиться робота по підвищенню якісних 

показників педагогічного складу. Склад педагогічного колективу стабільний. 

Скадовський технікум входить до складу університетського комплексу, 

центром якого є Державний вищий навчальний заклад «Херсонський 

державний аграрний університет». Підготовка спеціалістів ведеться по 

узгоджених з університетом навчальних планах. Згідно статуту комплексу 

студенти технікуму, які закінчили навчальний заклад з відзнакою, 

приймаються на ІІ курс університету на споріднені спеціальності на умовах 

співбесіди. У 2019 році на таких умовах було зараховано на денну форму 

навчання 26 випускників технікуму.  

В Скадовському технікуму ДВНЗ «ХДАУ» є 45 сучасних персональних 

комп'ютерів. Комп'ютерні класи, бібліотека, службові кабінети підключені до 

системи Internet. Також у навчальних корпусах до глобальної мережі можна 

підключитися за допомогою Wi-Fi. Навчально-дослідного господарства 

технікум не має. Базою навчальних практик служить дослідне господарство 

Інституту рису НААНУ. 

Ґрунтовна науково-дослідницька робота викладачами технікуму не 

проводиться. Проводиться постановка демонстраційних дослідів з 

навчальною метою на колекційно-дослідному полі технікуму. Регулярно 

підводяться підсумки роботи предметних гуртків з спеціальних дисциплін на 

конференції по результатах дослідницької роботи.  

Чисельність студентів Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ»  станом 

на 1 жовтня 2019 року становила по денній формі навчання 274 особи; по 
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заочній формі – 78 осіб. Випуск молодших спеціалістів у 2019 році становив 

по денній формі навчання 39 осіб на денній формі навчання і 8 – на заочній. 

Всі випускники денного відділення отримали по дві робочі професії і 

направлення на роботу. Розподіл випускників проводився згідно договорів з 

господарствами, які укладалися на період проходження виробничої практики 

(на практику студент направлявся в господарство лише при умові 

послідуючого працевлаштування). На протязі навчального року було 

відраховано з технікуму 28 студентів денного відділення. Основні причини 

відрахування: за власним бажанням і переведенням на заочну форму 

навчання. Викладання в технікумі ведеться на державній мові. 

Матеріально-технічна база Скадовського технікуму ДВНЗ «ХДАУ» 

забезпечує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов навчання і 

проживання студентів. Навчальний процес забезпечують обладнані 

лабораторії і кабінети згідно вимог навчальних планів. Є надлишки 

навчальних площ і місць в гуртожитках, але вони не використовуються за 

іншим призначенням, так як технікум знаходиться у віддаленості від міста. 

Бібліотечний фонд відповідає вимогам навчання і поступово 

поповнюється новою навчальною літературою за рахунок позабюджетних 

надходжень, так як державне фінансування на ці цілі відсутнє. 

Спортивний зал технікуму використовується для позакласної роботи. 

Заняття фізичною культурою проводяться в спортивному залі селищної ради, 

який активно експлуатується технікумом на умовах оренди та дало 

можливість нашим студентам у 2019 році посісти перше місце з футболу у 

приміщеннях серед команд ВНЗ області. У 2019 році було завершено 

будівництво і оснащення конференц-зали. 

На протязі звітного періоду продовжувалися роботи по подальшому 

оснащенню краєзнавчого музею, облаштуванню території технікуму, 

поточному і капітальному ремонту навчальних лабораторій і кабінетів. Всі ці 

роботи виконувалися за рахунок позабюджетних коштів та спонсорської 

допомоги. 
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Додаток А 

Бази практик здобувачів вищої освіти  

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" 

 
1 

 
  Агрофірма радгосп  «Білозерський» Херсонська область Білозерський район 

2 
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 

Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія м. Херсон 

3 

Державне підприємство «Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської 

державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного 

землеробства Національної академії аграрних наук України Херсонської області 

Каховського району с. Тавричанка 

4 

Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту тваринництва степових 

районів імені М.Ф. Іванова «Асканія –Нова» Національного наукового селекційно-

генетичного центру з вівчарства» Херсонська область Чаплинський район 

5 

Державне підприємство «Дослідне господарство» Інституту рису Національної 

академії аграрних наук України Херсонської області Скадовського району с. 

Антонівка 

6 Дослідне поле ДВНЗ «ХДАУ» 

7 
Дочірне сільськогосподарське підприємство «Агро Форум-2» Херсонської області 

Нововоронцовського району с. Осокорівка 

8 

Дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю «Югтара» 

«Дніпрянська аграрна фірма ім. Солодухіна» Херсонської області м. Нова Каховка 

смт. Дніпряни 

9 
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 

Херсонська область с. Наддніпрянське 

10 
Об’єднання фермерських господарств «Тетяна» Херсонська область 

Високопільський район 

11 
Об’єднання фермерських господарств «Фенікс» Херсонської області 

Високопільського району с. Новомиколаївка 

12 
Приватне підприємництво «Органік Системс» Херсонська область  

м. Гола Пристань 

13 
Приватне підприємство «Красносільська агрокомпанія» Херсонської області 

Великоолександрівський район с. Красносільське 

14 Приватне підприємство «Стартком-Агро» м. Херсон 

15 
Приватне підприємство з іноземними інвестиціями «Еммануіл фарм» Херсонської 

області Горностйвського району с. Каїри 

16 
Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Роднічок» 

Миколаївська область Вітовський район 

17 
Приватне сільськогосподарське підприємство «Садове» Херсонська область 

Голопристанський район 

18 
Приватне сільськогосподарське товариство Агрофірма «Сиваш» Херсонської області 

Новотроїцького району смт. Сиваське 

19 
Приватно-орендно сільськогосподарське підприємство «Світлана» 

Херсонської області Новотроїцького району с. Одрадівка 

20 
Селянське (фермерське) господарство «Комаринець» Херсонської області 

Голопристанського  району с. Збур’ївка 

21 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аграрник» Херсонська область смт. Новотроїцьке 
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Продовження додатку А 

22 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Перше травня» Херсонської області Великоолександрівського району смт. Велика 

Олександрівка 

23 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-

Булюк» Херсонської області Скадовського району  с. Приморське 

24 
Сільськогосподарський виробничий кооператив «Борозенське» 

Херсонської області Великоолександрівського району с. Борозенське 

25 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛІС» м. Херсон 

26 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Славута Юг» Херсонської області 

Чаплинського району с. Хрестівка 

27 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврида-Плюс» 

Херсонської області Каланчацткого району с. Гаврилівка - друга 

28 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Альфа» Запорізької області Михайлівського району с. Плодородне 

29 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агробізнес» Херсонська область м. 

Каховка 

30 
Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Українське насіння» 

Харківська область Кегичівський район 

31 Товариство з обмеженою відповідальністю «Байєр» м. Київ 

32 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро – Білогір’я»  Херсонська 

область Новотроїцький район 

33 Товариство з обмеженою відповідальністю «Адепт - Агро» м. Херсон 

34 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮТС-Агропродукт»  

Херсонської області Бериславського району с. Новорайськ  

35 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровська перлина» Херсонської 

області  м. Каховка 

36 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросемтех» Херсонської області м. 

Каховка 

37 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросервіс» 

Херсонська область смт. Нововоронцовка 

38 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» 

м. Дніпропетровськ 

39 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Дріада, 

ЛТД» м. Херсон 

40 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента» м. Київ 

41 
Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Україна» Херсонської 

області Великолепитинського району смт. Велика Лепетиха 

42 
Фермерське господарство «Агро – Арій» Херсонської області Новотоїцького району 

с. Чумацький Шлях 
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43 
Фермерське господарство «Веснянка» Миколаївської області Снігурівського району  

с. Червоний промінь 

44 
Фермерське господарство «Світлана» Миколаївська область  

Єланецький район 

45 
Фермерське господарство «АТД-АГРО» Херсонської області Цюрупинського району 

м. Цюрупинськ 

46 
Фермерське господарство «Укр Агро Успіх» Херсонської області 

Голопристанського району с. Чорноморське 

47 
Фермерське господарство «Троянда-12» Херсонська область 

Великоолександрівський район 

48 
Фермерське господарство «ЭЛЛАДА» Миколаївської області 

с. Снігурівка 

49 
Фермерське господарство «Авангард» Херсонської області Скадовського району с. 

Михайлівка 

50 
Фермерське господарство «Агроспектр» Херсонської області Каланчацького району 

с. Гаврилівка 

51 
Фермерське господарство «Аделаїда» відокремлена садиба 

 Херсонської області Голопристанського району с. Чулаківка 

52 
Фермерське господарство «Алтанал» Херсонської області Каховського району с. 

Семенівка 

53 
Фермерське господарство «Апогей» Херсонської області Голопристанського району 

с. Круглоозерка 

54 
Фермерське господарство «Арго» Херсонської області Скадовського району с. 

Приморське 

55 
Фермерське господарство «Аттила» Херсонської області  Скадовського району с. 

Новомиколаївка 

56 
Фермерське господарство «Батюх В.М.» Херсонської області Генічеського району с. 

Бойове 

57 
Фермерське господарство «Бджілка» Херсонська область 

Голопристанський район 

58 
Фермерське господарство «Бондаренко С.Ф.» Херсонської області 

Новотроїцького району смт. Сиваське 

59 
Фермерське господарство «Вико» Херсонська область 

Нововоронцовський район 

60 
Фермерське господарство «Грин Лайф» 

Херсонської області Чаплинського району с-ще Питомник 

61 
Фермерське господарство «Долина» Херсонської області Скадовського району с. 

Приморське 

62 
Фермерське господарство «Едельвейс» Херсонської області  Каховського району с. 

Коробки 

63 
Фермерське господарство «Мега 5» Херсонської області Чаплинського району сит. 

Чаплинка  
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64 
Фермерське господарство «Моя сім’я» Херсонської обасті Голопристанського 

району с. Олександрівка 

65 
Фермерське господарство «Оазис Півдня» Херсонської області 

Чаплинського району с. Надеждівка 

66 
Фермерське господарство «Ритм» Миколаївської області Снігурівського району с. 

Поляна 

67 Фермерське господарство «Роксолана» Херсонська область Білозерський район 

68 
Фермерське господарство «Савліл» Херсонської області Нововоронцовського 

району смт. Нововоронцовка 

69 
Фермерське господарство «Світлана-В» Херсонської області Голопристанського 

району с. Київка 

70 Фермерське господарство «Таврія» Херсонська область Білозерський район 

71 
Фермерське господарство «Таїсія» Херсонської області Горностаївського  району с. 

Каїри  

72 
Фермерське господарство «Чаплинське» Херсонської області Чаплинського району 

смт. Чаплинка 

73 
Фермерське господарство «Чарівне» Херсонської області 

Бериславського району с. Новоберислав 

74 
Фермерське господарство «Чарівне-1» Херсонської області 

Бериславського району с. Новоберислав 

75 
Фермерське господарство з відокремленою садибою «Запільне» 

Херсонської області Голопристанського району с. Чулаківка 

76 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старинська 

птахофабрика» Бориспільського району Київської області 

77 
Херсонський міський клуб аматорів коней «Буцефал» Олешківського району 

Херсонської області 

78 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» 

Білозерського району Херсонської області» 

79 Приватно-орендний кооператив «Зоря» Білозерського району Херсонської області 

80 Херсонський міський молодіжний клуб любителів коней «Кентавр» міста Херсон 

81 Фермерське господарство «Два князя» Веселівського району Запорізької області 

82 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер" Новомиколаївського району 

Запорізької області 

83 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Воронцовське" Нововоронцовського 

району Херсонської області 

84 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро» міста Херсон 
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85 
Сільськогосподарська агрофірма "Прогрес" Білозерського району Херсонської 

області 

86 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Заповіт Ілліча" 

Скадовського району Херсонської області 

87 Товариство обмеженої відповідальності "СІЛЬПО-ФУД"  міста Херсон 

88 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Снігурівський маслозавод» міста 

Снігурівка Миколаївської області 

89 ТОВ "Аргор" Білозерського району Херсонської області 

90 
Приватне підприємтсво «Багатогалузева Фірма» «Таврія» Чаплинського району 

Херсонської області 

91 Фермерське господарство "Соценко" Скадовського району Херсонської області 

92 Товариство з обмеженою відповідальністю "М. М. ДЖІ - холдинг" міста Херсон 

93 Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська кондитерська фабрика», 

94 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Плодоовочевий комбінат «Херсон» с. 

Зеленівка,   

95 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно виробнича компанія 

Квадро»  

96 Фермерське (селянське )господарство «Курінь»,  Херсонська обл., місто Херсон,  

97 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Долинське»  

98 Приватне підприємство «Аквілон – М», ресторан «Моцарт», м. Херсон 

99 Приватне підприємство «ОСЬ - М» м. Херсон 

100 Кафе – піцерія  «Універ »  м. Херсон 

101 ПП Евроклас (ТОВ «Тавріяпроект інжинірингкомпані)  м. Херсон.  

102 ПФ «Оптіма», м. Херсон.  

103 ПП «Херсонвисотбуд» 

104 ПП «Юрженко В.В.», м. Херсон.  

105 ПНПФ «Херсонпроект»,  м. Херсон.  

106 ПрАТ «МЖК» Будівельна компанія.  

107 
Херсонська філія Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального 

інституту «НДІпроект-реконструкція».   

108 ПП «БУДНАУКПРОЕКТ»  м. Херсон 

109 ТОВ «УкрАгроПромПроект», м. Херсон. 

110 
ТОВ «Херсонземпроект» 

Адреса: 73025, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Грецька 35. 

111 
Промірно-тральний комплекс ДП «Укрводшлях» (Херсонська технічна дільниця) 

Адреса: м. Херсон, 73025, вул. Причальна, 15, тел. 

112 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕЛИЯ» 

113 Приватне підприємство науково-виробнича фірма «Нові технології – ГІС» 

114 
Олешківське міжрайонне управління водного господарства, буд.190,  

вул.Гвардійська, м. Олешки  
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115 
Каховське міжрайонне управління водного господарства, буд. 132, вул. Соборності, 

Південна промбаза, м.Каховка,  

116 
Каланчацьке управління водного господарства, 10, пров. Спортивний, селище 

міського типу Каланчак, 75800  

117 
Бериславське міжрайонне управління водного господарства, буд. 54, вул.Комарова, 

м.Берислав 

118 
Чаплинське управління водного господарства, буд.2, вулиця Військова, селище 

міського типу Чаплинка 

119 
Іванівське міжрайонне управління водного господарства, будинок 5, вулиця Миру, 

селище міського типу Іванівка 

120 
Скадовське управління водного господарства, буд. 64, вул. Мангубінська, 

м.Скадовськ, Скадовський р-н, Херсонська обл.,  

121 
Приморське управління водного господарства, будинок 2, вулиця Московська, місто 

Гола Пристань, Херсонська обл., 75600.  

122 
Управління каналів річки Інгулець, буд. 196, вул. Центральна, м. Снігурівка, 

Миколаївська область, 57300.  

123 
Управління Північно-Кримського каналу, 11, вул. Героїв Сталінграду, м. Таврійськ, 

Херсонської області 

124 

Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Херсона», буд. 9, площа ім. Ю.Тутушкіна, 

Суворовський район, м. Херсон 

125 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сигма-Агро-Інвест», с. Козачі лагері, 

Олешківський район, Херсонська область, 75110,  

126 Військова частина А1604, 75024, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Чорнобаївка 

127 
Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, 73000, 

Херсонська обл., м. Херсон 

128 Горностаївська селищна рада Горностаївського району Херсонської області 

129 
Департамент аграрного розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, 

73000, Херсонська область, м. Херсон 

130 
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної 

державної адміністрації, 73003, м. Херсон 

131 
Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради, 73000, 

м. Херсон 

132 
Державна установа «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України»,73026, м. Херсон 

133 
ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство»,75131,  Херсонська обл., 

Олешківський р-н, с. Великі Копані 

134 ДП «Таврія», 74993, Херсонська область, м. Нова Каховка, село Тополівка 

135 

ДП «Степовий» ім. В.М. Виноградова філіал Українського ордена «Знак пошани»  

науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. 

Висоцького», 75100, Херсонська обл., м. Олешки 

136 
ДУ «Херсонський виробничо-експерементальний завод по розведенню молоді 

частикових риб» Херсонська область, Голопристанський район 

137 
Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Херсона Херсонської 

міської ради, 73025, міста Херсон 
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138 
Комунальне підприємство «Очисні споруди» Скадовської міської ради Херсонської 

області 

139 Корабельна районна у м. Херсоні рада 

140 
Любимівська селищна рада, Каховського району Херсонської області, 74822, 

Херсонська обл., Каховський р-н, смт. Любимівка 

141 Малокаховська сільська рада Каховського району Херсонської області 

142 
Миколаївська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України», 54020, м.Миколаїв  

143 
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Херсонської області,   м. Херсон, Суворовський район 

144 
ОФГ «Таврія», 74043, Херсонська область, Високопільський район, с. 

Новомиколаївка 

145 ПП «СІМГЕ» Херсонська область, Чаплинський район 

146 ПП «ЮТС-Агропродукт Плюс» Херсонська область, Бериславський район 

147 Приватне акціонерне товариство «Фрідом Фарм Інтернешнл», 73000, м. Херсон 

148 ПП «Ритм»,73000, м. Херсон, смт Антонівка 

149 ПП «Стелс-Ойл», 73000, м. Херсон, смт Зеленівка 

150 ПСП "Південне", Херсонська область, Іванівський район  

151 ПСП «Дружба» 74600, Херсонська обл., Горностаївський р-н,   смт Горностаївка 

152 ПСП «Південне»,75443, Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Любимівка 

153 
Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Свобода», 57336, 

Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Вавилове 

154 ПСП «Батьківщина» Херсонська область, Голопристанський район 

155 ПСП «Високопільське» Херсонська область, Високопільський район 

156 ПСП «Діамант» Херсонська область, Каховський район 

157 ПСП «Євросервіс груп» м. Херсон 

158 ПСП «Колосок», 75650, Херсонська область, Голопристанський район, с. Бехтери,  

159 ПСП «Укрсельмаш», 73000, Херсонська обл., м. Херсон 

160 
Публічне акціонерне товариство «Херсонський маслозавод», 73036, Херсонська 

область, м. Херсон 

161 Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк», 03087, м. Київ,  

162 
Селянське фермерське господарство «Кузнєцов М.Д.», 75315, Херсонська область, 

Новотроїцький район, село Новорепівка 

163 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрник», 

75300, Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Новотроїцьк 

164 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Калініносільське», 74320, Херсонська область, Бериславський район, село 

Лиманець 

165 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія», 75015, 

Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Надеждівка 

166 
Сільськогосподарський кооператив ім. Леніна, 75352, Херсонська область, 

Новотроїцький район, село Громівка  

167 СТОВ «Берегиня», 74343, Херсонська область,  Бериславський район, с. Високе 

168 СТОВ «Більшовик» Херсонська область, Скадовський район 
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169 СТОВ «Восход»,75740, Херсонська область, Скадовський район, с. Олександрівка,  

170 
СТОВ «Золота Балка», 74214, Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с.Золота 

Балка 

171 СТОВ «Інгулець» Херсонська обл., Великоолександрівський. район 

172 СТОВ «Перше травня» Херсонська область, Великоолександрівський район. 

173 
Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України», 73000, м. Херсон відділення №10021/077 

174 ТОВ « АП ГРУП», 73000, Херсонська обл., м. Херсон 

175 ТОВ « АрТревел. КС», 73003, Херсонська область, м. Херсон 

176 ТОВ «Агропродтехніка», 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка 

177 ТОВ «Агросемтех», 74800,  Херсонська область,  м. Каховка 

178 ТОВ «АП Зоря-Юг» Херсонська область, Чаплинський район 

179 ТОВ «Володимирівка» Херсонська область, Скадовський район 

180 ТОВ «Імперіал Агро Лтд» м. Херсон 

181 ТОВ «Компанія Укрнафтоагропром»  Комінтернівського району, Одеської області  

182 ТОВ «НВП «5 елемент» Херсонська область, Голопристанський район 

183 ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», 02000, Київська область, м. Київ 

184 ТОВ «Таврійські свині» Херсонської область, Скадовський район  

185 ТОВ «Торговий дім «Финтрейд», 73000,  Херсонська обл., м. Херсон 

186 ТОВ «Транслойд», 73003, Херсонська обл., м. Херсон 

187 ТОВ «Укравіт Агро» м. Херсон 

188 ТОВ "Міропак", Херсонська область, Каховський район, м. Каховка 

189 ТОВ "Окко-Рітейл", м. Херсон, Білозерський район 

190 ТОВ «АВАНТАЖ 7», 01042, м. Київ 

191 ТОВ «Авто Імперія Голд», 73000, м. Херсон 

192 ТОВ «Євродорінжпроект», 02660, м. Київ,  

193 ТОВ «Полімед»,73000, м. Херсон 

194 ТОВ «Торгова компанія «АГРОСПЕЙС», 49033, м. Дніпро 

195 ТОВ «Фірмово-промисловий комплекс «Корабел», 73000, м. Херсон 

196 ТОВ «Югэлектроком», м. Херсон 

197 
Управління економічного розвитку та інфраструктури Бериславської районної 

державної адміністрації, 74300 

198 
Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської 

міської ради, 73000, м.Херсон 

199 
Управління соціального захисту населення Білозерської районної державної 

адміністрації, 75000, Херсонська обл.. 

200 ФГ «Бджілка» Херсонська область, Голопристанський район 

201 ФГ «Вікторія» м. Камянка-Дніпровська, Запорізької області 

202 ФГ «Галина», 75052, Херсонська область, Білозерський район, с. Широка Балка 

203 
ФГ «Житниця Півдня», 74307, Херсонська область, Бериславський район, с. 

Шляхове 

204 

ФГ «Кузнецов М.Д.» Херсонська область, Новотроїцький район 
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205 
ФГ «Скіфія», 74720, Херсонська область, Нижньосірогозький район, с. 

Новоалександрівка 

206 ФГ «Твінс» Херсонська область, Білозерський район 

207 ФГ «Тюльпан», 75642, Херсонська область, Голопристанський район, с. Олексіївка 

208 ФГ "Лан",  Херсонська область, Великолепетиський район 

209 
ФГ «Агроінвест ХХІ століття», 75023, Херсонська обл., Білозерський р-н, 

с.Музиківка 

210 ФГ «Алмаз-Р», Херсонська область, Голопристанський район 

211 ФГ «Валентина»75800, Херсонська область, Каланчацький р-н, смт Каланчак 

212 ФГ «Вико», 74233, Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с. Дудчани 

213 
ФГ «Тоцький ГП», 74502, Херсонська область, Великолепетиський район, смт 

Велика Лепетиха  

214 
ФГ з відокремленою садибою «Запільне», 75635, Херсонська обл., 

Голопристанський р-н, с. Чулаківка, відокремлена садиба «Запільне» 

215 Херсонське державне підприємство - біологічна фабрика, 73011, м. Херсон 

216 
Чаплинське управління водного господарства, 75200, Херсонська обл., Чаплинський 

р-н,  смт Чаплинка 

217 ДУ «Новокаховський рибзавод» 

218 Херсонська лабораторія аквакультури Інституту рибного господарства НААНУ 

219 Херсонська гідробіологічна станція НАН України 

220 РКПП «Славутич» 

221 ВАТ «Цюрупинське нерестово-виросне рибне господарство» 

222 ТОВ «Бабашинська» 

223 ТОВ «РИФ – 2012» 

224 ПП «Науково-дослідний інститут північного причорномор’я» 

225 ПАТ «Риболовецько-промисловий Нікополь» 

226 ТОВ «Зеленодольськриба» 

227 ПАТ «Херсонрибгосп» 

228 ПОСП «Колос» 

229 Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства. 

230 ДП «Збур’ївське лісомисливське господарство» 

231 ДП «Цюрупинське лісомисливське господарство» 

232 ДП «Каховське лісомисливське господарство» 

233 Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Херсонлісозахист» 

234 ДУ «Новокаховський рибзавод» 

235 ВАТ «Цюрупинське нерестово-виросне рибне господарство» 

236 ТОВ фірма «Гемма, ЛТД» 

237 ПАТ «Риболовецько-промисловий Нікополь» 

238 «Краснопільська сільська рада» 

239 ПАТ «Херсонрибгосп» 

240 Фермерське господарство «Матадор» 

241 Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра 
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242 Товариство з обмеженої відповідпльності «Південь Агро Інвест» 

243 Публічне акціонерне товариство «Херсонрибгосп» (рибдільниця Каланчак) 

244 Приватне підприємтво «Центральне вантажне бюро» Херсонське представництво 

245 Чорноморський біосферний заповідник Національної академії наук України 

246 Херсонський обласний центр з гідрометеорології 

247 Фермерське господарство «Ліньков» 

248 Фізична особа-підприємець Гвоздьов Сергій Вікторович 

249 Фермерське господарство «Тандем» 

250 Державна екологічна інспекція в Херсонській області 

251 Товариство з обмеженою відповідальності «Агро фіт ресурс» 

252 
Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної 

адміністрації 

253 Державне підприємство «Вознесенське лісове господарство» 

254 Товариство з обмеженою відповідальністю «Айленд» 

255 Фермерське господарство «Нелланд» 

256 Херсонський підрозділ Малого приватного підприємства Фірма «Ерідон», 

257 
Комунальне підприємство 

 «Дніпро» Осокорівської сільської ради Нововоронцовського району 

258 Фермерське господарство «Єнісєя», 

259 Приватне підприємство «Авангард», 

260 Товариство з обмеженою відповідальністю  «Таурі Інжиніринг», 

261 Національний природний парк «Бузький Гард» 

262 Товариство з обмеженою відповідальністю «Судоремонтна компания – Аврора» 

263 Товариство з обмеженою відповідальністі  «Наш-Край» 

264 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротеко» 

265 ФГ «Агроінвест XXI століття» 
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Графік проведення заходів з виховної, культурної та спортивно-масової роботи протягом 2019 року 

 
№ 

п/п 

 

Захід 

 

Дата 

проведення 

1 Святкування Дня Соборності з учнями ліцею журналістики, економіки та правознавства  22.01.19 

2 Свято для студентів Дня Тетяни, покровительки студентів 25.01.19 

3 Відбулася робоча зустріч з представниками Об’єднаної організації роботодавців Херсонщини 07.02.19 

4 Творча зустріч студентів і викладачів аграрного університету з поетом і художником Анатолієм Кичинським 11.02.19 

5 Гра «Хто зверху?» Студенти Аграрного визначали, хто крутіший: хлопці чи дівчата? 14.02.19 

6 Книжкова виставка до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 20.02.19 

7 Проведення заходу «Не віррр – перевіррр» в Аграрному університеті 01.03.19 

8 Відбулася зустріч студентства з Народним депутатом України, заслуженим юристом України, доктором юридичних 

наук Валерієм Карпунцовим 

05.03.19 

9 Заходи до 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 09.03.19 

10 Круглий стіл «Роль громадськості в протидії корупції» в рамках тижня Відкритого Уряду 17.03.19 

11 Проведення поетичного флешмобу 18-20.03.19 

12 Відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з Лук'яненко Надією Іванівною - вдовою Левка Григоровича Лук'яненко 26.03.19 

13 Розіграш кубка ректора з КВК 04.04.19 

14 Відбувся краєзнавчий захід - Історичний хронометр: «Херсонщина: від губернії до області» 09.04.19 

15 Фото виставка «Страшне лихоліття війни» 11.04.19 

16 Захід - реквієм «Пекло на землі» 11.04.19 

17 Зустріч здобувачів вищої освіти з героями АТО (Вадим Свириденко, Костянтин Виниченко, Владислав Назаров) 15.04.19 

18 Проведення заходу Агро-політичні дебати 16.04.19 

19 Було ініційовано посадку алеї дерев «Гінкго білоба» в Дендропарку ХДАУ 16.04.19 

20 Проведення конкурсу краси «Леди-Х Університету» 18.04.19 

21 Проведення лекції-бесіди «Наркотики? Ні, не моя тема!» 26.04.19 

http://www.ksau.kherson.ua/news/3547-2019-01-24-1.html
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22 День відкритих дверей для майбутніх студентів 25.04.19 

23 26 квітня – День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 26.04.19 

24 Документальна виставка архівних документів 08-09.04.19 

25 Манускрипт пам’яті «І мужність ви, як прапор пронесли» 08.04.19 

26 Стартував фінальний етап Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019 14.05.19 

27 День донора крові 15.05.19 

28 Святкування Дня вишиванки 16.05.19 

29 Святкування Дня науки в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 23.05.19 

30 Студентська миля ХДАУ   

31 Участь здобувачів вищої освіти Херсонського державного аграрного університету в Національно-патріотичному 

фестивалі «Козацький гарт» 

14.06.19 

32 Участь студентства ХДАУ у молодіжному форумі Student Education Wave Forum TAVRIA 2019 06-09.09.19 

33 Відзначення 145 - річчя ХДАУ 17.09.19 

34 Екскурсія до Народного музею історії ХДАУ 02.10.19 

35 Акселератор молодіжних ініціатив в Аграрному університеті 02.10.19 

36 Участь у фестивалі ХерсON ФЕСТ 04.10.19 

37 Поетично-музична осінь з випускниками ХДАУ 10.10.19 

38 Х Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської молоді імені Тараса Шевченка 16.10.19 

39 Студентська година щодо практичного стажування закордоном із елементами дуальної освіти 17.10.19 

40 Парад тюльпанів в Аграрному університеті 18.10.19 

41 Проведення «Halloween» 31.10.19 

42 Проведення фестивалю короткометражного фільму «Stud movie fest» 31.10.19 

43 «Кубок ректора» з футзалу 07.11.19 

44 ХХ Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика 13.11.19 

45 День працівника сільського господарства 13.11.19 

46 Талановиті студенти Аграрного університету – конкурс «You Super star KSAU 2019»  15.11.19 

47 День донора 

 

20.11.19 
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48 Виховна година на тему: «Біль серця всієї України» 28.11.19 

49 Участь в марафоні «Милосердя та єдність», проведення захід «Добро має звучати голосно, про нього потрібно 

заявляти!» 

03.12.19 

50 Спортивні змагання «Козацький гарт» 05.12.19 

51 Проведення заходів з нагоди вручення дипломів випускникам ОР «Магістр» 27.12.19 

52 «Університетський зимовий бал» 27.12.19 
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Результати участі здобувачів університету в змаганнях різного рівня 2019 р. 

 
№ 

п.п 

 

Прізвище, ім’я   

спортсмена 

 

Рік  

народ-

ження 

 

Факультет, 

 курс, група 

 

Вид спорту 

 

 

Назва змагань 

 

Термін та місце 

проведення 

Вид 

програми, 

зайняте 

місце, 

рекорд 

 

Прізвище, 

ініціали 

тренера 

 Міжнародні змагання 

 

1 
Розінський Єгор 

КМС 
2001 АФ І курс 

Хокей з 

шайбою 

Чемпіонат Польщі 2 ліга  

серед юніорів ЮХЛ 

 

19.02.2019 р. 

м. Люблін 

(Польща) 

13 місце 
Філіппов 

М.Ю. 

 

2 
Розінський Єгор 

КМС 
2001 АФ І курс 

Хокей з 

шайбою 

Чемпіонат Литви  

серед юніорів ЮХЛ 

до 18 років  

20.03.2019 р. 

м. Рига 

     (Литва) 

6 місце 
Філіппов 

М.Ю. 

 

3. 
Розінський Єгор 

КМС 
2001 АФ І курс 

Хокей з 

шайбою 

Чемпіонат Литви  

серед юніорів ЮХЛ 

 

25.03.2019 р 

м. Вільнюс. 

(Литва) 

4 місце 
Філіппов 

М.Ю. 

 

 

4 

 

Пешенко 

Микита 

МС 

 

 

1995 

 

 

ЕФ5 курс 

 

Кіокушин- 

карате 

 

 

Абсолютний Чемпіонат 

Європи 

  

 

23.03.2019 

Лорка - Мурсія 

(Іспанія) 

 

   

2 місце 

 

Всеволодов 

С.С. 

 

5 
Панич  

Євгеній 

МС 

2000 
ФВГБЗ 

1 курс 
Самбо дзюдо Чемпіонат Європи  

11 – 17 квітня 

2019 

м.Лімасол 

(Кіпр) 

6 місце Мерілко І.М. 

 

6 

 

Новаківський  

Микола 

МС 

 

1999 

 

ФВГБЗ 

 курс 

 

Академічне 

веслування 

 

Чемпіонат Європи 

U - 23 

 

04 – 09.2019 

Греція 

г.Яніна 

 

4 місце 

Буравкова В.І. 

Павленко 

Ю.О. 

 

7 

 

Пешенко 

Микита 

 

1995 

 

ЕФ 

5 курс 

 

Кіокушин- 

карате 

 

Абсолютний Чемпіонат 

Європи з кіокушин карате 

23 – 24. 11 

2019-11-2019 

м. Дембіца 

 

1 місце 

 

Всеволодов 

С.С. 
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МС   Польща 

Всеукраїнські змагання 

1 
Харитонов Сергій 

МС 
1996 

ФРГП 2 

курс 

Гребля на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат України 

25 – 27 .06 

2019 

м. Дніпро 

5 місце Цеховлес В.Я. 

2 

Новаківський  

Микола  

МС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 

до 23 р. м. Київ 
07 – 09.07.2019 1 місце Буравкова В.І. 

3 

Новаківський  

Микола  

МС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 

Академічне 

веслування 

Командний Чемпіонат 

України 

м. Київ 

 

13 – 15 .09 

2019 

 

2 місце Буравкова В.І. 

4 

Новаківський  

Микола  

МС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 

Академічне 

веслування 

Командний Чемпіонат 

України 

м. Київ 

 

13 – 15 .09 

2019 

. 

2 місце 

4-ка 
Буравкова В.І. 

5 

Новаківський  

Микола  

МС 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 

Академічне 

веслування 

Кубок України 

м. Київ 

U - 23 

15 – 17.08. 

2019 

1 місце 

двійка 
Буравкова В.І. 

6 

Панич  

Євгеній 

МС 

2000 
ФВГБЗ 

1 курс 
Самбо дзюдо 

Чемпіонат України 

 

31.01. – 03.02 

2019 р. 

м. Херсон 

(Україна) 

1 місце Мерілко І.М. 

7 
Вус Ольга 

КМС 
2000 АФ І курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України серед 

юніорів  

 

12 – 14 квітня 

2019 

м. Олешки 

(Україна) 

3 місце 
Краснощок 

А.В. 

8. 
Чістік Максим 

 
2001 

ФВГБЗ 

1 курс 

Змішані 

єдиноборства 

Кубок України з контактного 

карате 

23 квітня 

2019 р. 

м. Миколаїв  

Україна 

1 місце Кітченко М.Г. 
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9 
Вус Ольга 

КМС 
2000 АФ І курс 

Академічне 

веслування 

Кубок України 

серед юніорів  

 

23 – 26 квітня 

м. Дніпро 

(Україна) 

3 місце 
Краснощок 

А.В. 

10 
Розінський Єгор 

КМС 
2001 АФ І курс 

Хокей з 

шайбою 

Чемпіонат України серед 

юніорів ЮХЛ 

 

27.03.2019 р. 

м.Херсон 

(Україна) 

13 місце 
Філіппов 

М.Ю. 

11 
Спанчек Іван 

М.С. 
2001 

ЕФ  

1 курс 

Самбо 

дзюдо 

Чемпіонат України 

серед юніорів 

(2001 – 2002 р.) 

 

31.01. – 03.02 

2019 р. 

м.Херсон 

(Україна) 

8 місце Мерілко І.М 

12 
Спанчек Іван 

М.С. 
2001 

ЕФ  

1 курс 

Самбо 

дзюдо 
Всеукраїнський турнір 

09.02.2019 

м.Одеса 

(Україна) 

1 місце Мерілко І.М 

13 
Угрін Олександр 

МС України 
2001 

Аф 

2 курс 
пауерліфтинг  Кубок першості  України 

14.04.2019 

м. Одеса 
І місце 

Андрієвський 

Л.А. 

14 Чістік Максим 2001 
ФВГБЗ 

1 курс 

Змішані 

єдиноборства 

Кубок України з контактного 

карате 

18.05.2019 

м. Одеса 

(Україна) 

2 місце Кітченко М.Г. 

15 

Новаківський  

Микола  

МС України 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України до 23 

років 

07 – 09. 06 2019 

м. Дніпро 
2 місце Буравкова В.І. 

16 

Новаківський  

Микола  

МС України 

1999 
ФВГБЗ 

3 курс 

Академічне 

веслування 

Особистий 

Чемпіонат України 

21 – 23. 06. 

2019 

м. Дніпро 

1 місце Буравкова В.І. 

17 
Вус Ольга 

КМС 
2000 АФ І курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 

серед юніорів 

 

25 – 27 .06 

2019 

м. Дніпро 

ІІІ місце 
Краснощок 

А.В 
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18 
Вус Ольга 

КМС 
2000 АФ І курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 

серед юніорів 

05 – 07. 07 

2019 

м. Київ 

ІІІ місце 
Краснощок 

А.В. 

19 
Вус Ольга 

КМС 
2000 АФ І курс 

Академічне 

веслування 

Кубок України серед молоді 

до 23 років 

16 – 18. 08. 

2019  

м. Київ 

ІІІ місце 
Краснощок 

А.В. 

20 
Панич Євгеній 

МС України 
2001 

ФВГБЗ 

2 курс 

Самбо 

дзюдо 

Чемпіонат України 

серед чоловіків 

27 – 29.09. 

2019 

м. Чорноморськ 

ІІ місце Мерілко І.М 

21 
Спанчек Іван 

М.С. 
2001 

ЕФ 

2 курс 

Самбо 

дзюдо 

Чемпіонат України 

серед чоловіків 

27 – 29.09. 

2019 

м. Чорноморськ 

V місце Мерілко І.М 

22 
Панич Євген 

М. С. 
2001 

ФВГБЗ 

2 курс 

Самбо 

дзюдо 

Четвертий відкритий 

Всеукраїнський турнір по 

боротьбі самбо  

24.11.2019 

м. Харків 
ІІ місце Мерілко І.М 

23 
Спанчек Іван 

М.С. 
2001 

ЕФ 

2 курс 

Самбо 

дзюдо 

Четвертий відкритий 

Всеукраїнський турнір по 

боротьбі самбо 

24.11.2019 

м. Харків 
Х місце Мерілко І.М 

24 Чістік Максим 2001 
ФВГБЗ 

2 курс 
карате 

Відкритий Кубок першості 

України з контактного карате 

16.11.2019 

Смт. 

Горностаївка 

ІІ місце Кітченко М.Г. 

25. 
Угрін Олександр 

МС України 
2001 

Аф 

2 курс 
пауерліфтинг 

Відкритий Кубок першості 

південної України 

30.11. 2019-12-

02 

м. Миколаїв 

І місце 
Андрієвський 

Л.А. 

 Обласні  змагання 

1 Яценко Владислав 1999 
ЕФ  

ІІ курс 
шахи 

Змагання з шахів серед 

команд дівчат ЗВО ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІV 

обласної Універсіади 

21.02. 2019 р.     

м. Херсон 
4 місце 

Петрушкевич 

І.І. 
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2 Мосьондз Валерій 1998 
АФ ІІІ 

курс 
шахи 

Змагання з шахів серед 

команд дівчат ЗВО ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІV 

обласної Універсіади 

15.02.2019р. 

    м. Херсон 

 

4 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

3 Федько Валерія 2000 
ФРГП  

ІІ курс 
шахи 

Змагання з шахів серед 

команд дівчат ЗВО ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІV 

обласної Універсіади 

21.02.2019 

м. Херсон 

 

3 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

4 Овдієнко Юлія 1999 
БТФ 

3 курс 
шахи 

Змагання з шахів серед 

команд дівчат ЗВО ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІV 

обласної Універсіади 

21.02.2019 

м. Херсон 
3 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

5 
Коваленко  

Костянтин 
1996 

ФВГБЗ 6 

курс 

Баскетбол   

 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

 4 місце 
Лишевська 

В.М 

6 Шавлач Віталій 1996 
АФ  

4 курс 

Баскетбол   

 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

7 Безручко Назар 1998 
АФ 

3 курс 

Баскетбол   

 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон  

4  місце 
Лишевська 

В.М 

8 Жук Ігор 1996 
АФ  

4 курс 

Баскетбол   

 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

9 Андрушків Дмитро 1998 
АФ  

3 курс  
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 
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10 Вєкшин Володимир 2001 
АФ  

1 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

11 Вітцівський Микола 2000 
ФВГБЗ 2 

курс  
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

12 Солоп Костянтин 2001 
БТФ  

1 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

13 Хохуля Олександр 1997 
ФВГБЗ 3 

курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ЗВО 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон  

4  місце 
Лишевська 

В.М 

14 

 
Смірнов Олександр 1997 

БТФ  

4 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

15 

 
Забара Павло 1993 аспірант Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

16 

 
Видавський Олексій 1999 

АФ  

3 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 

17 Пилипчук Андрій 1997 
АФ  

4 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд юнаків ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м.Херсон 

4  місце 
Лишевська 

В.М 
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18 Куришко Олена 2000 
ФВГБЗ 2 

курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 

19 Колесник Влада 2000 
БТФ 

2 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 

20 Богату Ганна 2000 
АФ 

1 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2 місце 
Лишевська 

В.М 

21 Грицкова Тетяна 1997 
АФ,  

4 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 

22 Овдієнко Юлія 1999 
БТФ  

3 курс 
Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 

 

 

23 

 

 

 

Довмат Юлія 

 

 

 1998 

 

 

БТФ  

4 курс 

 

 

Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 

 

 

 

24 

 

 

 

Павлюк Катерина 

 

 

2000 

 

 

ФВГБЗ 1 

курс 

 

 

Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 

 

 

25 

 

 

Тихонюк Оксана 

 

 

 

1996 

 

 

БТФ  

5 курс 

 

 

Баскетбол 

Змагання з баскетболу 

серед команд дівчат ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. за Програмою 

ХІV обласної Універсіади 

19-21.березня 

2019 

м. Херсон 

2  місце 
Лишевська 

В.М 
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26 

 

Вус Ольга 

КМС 

 

2000 

 

АФ  

І курс 

  

Академічне   

веслування 

Чемпіонат Херсонської 

обл.. 

Відкриття сезону 

29 – 30 .03 

2019р. 

м. Херсон 

І місце 

Краснощок 

А.В. 

Піпаєва Н.М 

 

27 Вус Ольга 

КМС 
2000 

 АФ  

І курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат Херсонської 

обл..серед юніорів м. 

Херсон (Україна) 

4 – 5 квітня 

2019 рік 

м. Херсон 

І місце 

Краснощок 

А.В. 

Піпаєва Н.М. 

 

 

28 

 

 

Забара Павло 

 

 

1993 

 

 

аспірант 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04.19 

м. Херсон  
1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

29 

 

 

Дитиняк Олександр 

 

 

1997 

 

 

ФРГП  

4 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04.19 

м. Херсон  
1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

30 

 

 

Жук Ігор 

 

 

1994 

 

 

АФ 

 4 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 -12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

31 

 

 

Гавришків Максим 

 

 

1999 

 

 

АФ  

3 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

32 

 

 

Попов Олександр 

 

 

1996 

 

 

ФРГП  

 5 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 
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33 

 

 

Шевченко Євген 

 

 

2001 

 

 

ЕФ 

1 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

34 

 

 

Чахалов 

Селім 

 

 

1999 

 

 

БТФ  

3 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

 09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

35 

 

 

Кульчиковський 

Віталій 

 

 

1997 

 

 

АФ 

 4 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І 

. Петрушкевич 

І.І. 

 

 

36 

 

 

Загорулько Дмитро 

 

 

1996 

 

 

ФВГБЗ 6 

курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

37 

Гавришків 

Максим 
1998 

АФ,  

3 курс 
Футбол 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою Х ІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

Шаповал С.І. 

 

 

38 
Руденко Роман 1995 

ФРГП 

5 курс 
Футбол 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

Шаповал С.І. 

 

 

39 

 

 

Ус Павло 

 

 

2000 

 

 

АФ 

2 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 
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40 

 

 

 

Дяченко Дмитро 

 

 

 

1995 

 

 

 

ФВГБЗ, 6 

курс 

 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

41 

 

 

Овчаренко Віталій 

 

 

1995 

 

 

ФВГБЗ, 6 

курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

 09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

42 

 

 

Слісаренко Руслан 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

ФВГБЗ, 1 

курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

43 

 

 

Мірошніченко 

Олександр 

 

 

1997 

 

 

Аф  

4курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон  

1  місце 

Шаповал С.І. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

44 

 

 

Безручко 

Назар 

 

 

 

1998 

 

 

Аф  

3 курс 

 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

45 

 

 

 

Кукуруза 

Іван 

 

 

 

2001 

 

 

АФ 

 І курс 

 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І 

Петрушкевич 

І.І. 
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46 

 

 

Нікішенко Дмитро 

 

 

1997 

 

 

ЕФ 

4 курс 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

47 

 

 

 

Тимошук Андрій 

 

 

 

1994 

 

 

 

аспірант 

 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

48 

 

 

 

Волошин Сергій 

 

 

 

2001 

 

 

Аф  

1 курс 

 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

49 

 

 

 

Керімов Орхан 

 

 

 

2000 

 

 

 

ЕФ 

4 курс 

 

 

 

Футбол 

Змагання з футболу серед 

команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

09 – 12.04 

2019 

м. Херсон 

1  місце 

Шаповал С.І 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

50 

Вус Ольга 

КМС 
2000 

АФ 

 І курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат Херсонської 

обл.. 

 

19 – 20квітня  

2019 м. Херсон 

(Україна) 

І місце 

Краснощок 

А.В. 

Піпаєва Н.М. 

 

 

 

 

51 

 

 

Плохотник Вікторія 

 

 

1999 

 

 

ЕФ  

2 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

25.04.2019 р. 

м.Херсон  

Україна 

4  місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

52 

 

 

 

Сливар Надія 

 

 

 

2000 

 

 

АФ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 
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53 

 

 

 

Федько Валерія 

 

 

 

2000 

 

 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV  обласної 

Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

. Лишевська 

В.М 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

54 

 

 

Каліновська 

Олександра 

 

 

 

2000 

 

 

ЕФ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХІV обласної 

Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

55 

 

 

 

Куришко Олена 

 

 

 

2000 

 

 

ФВГБЗ  

2 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV  обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

56 

 

 

Колесник Влада 

 

 

2000 

 

 

БТФ  

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

57 

 

 

Сікоза Наталія  

 

 

2000 

 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

 

58 

 

 

Будзинська Поліна 

 

 

 

2000 

 

 

АФ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 

Лишевська 

В.М. 

Петрушкевич 

І.І. 

 



143 

 

 

59 

 

 

Грушицький Юрій 

 

 

 

2001 

 

 

ФВГБЗ 1 

курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019р. 

м.Херсон 

Україна 

3 місце 
Шаповал С.І. 

 

 

 

60 

 

 

Солоп Кстянтин 

 

 

2001 

 

БТФ  

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце 
Шаповал С.І. 

 

 

 

 

61 

 

 

Мішуров Віталій 

 

 

2000 

 

 

АФ  

1курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце 
Шаповал С.І. 

 

 

 

 

62 

 

 

 

Мішуров Віталій 

 

 

 

2000 

 

 

 

АФ  

1курс 

 

 

Легка атлетика 

Біг 100м. 

(особиста 

першість) 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

 

63 

 

 

Кульчиковський 

Віталій 

 

 

 

1997 

 

 

АФ  

4 курс 

 

 

Легка атлетика 

 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

 

3 місце Шаповал С.І. 

 

 

64 

 

 

Кульчиковський 

Віталій 

 

 

 

1997 

 

 

АФ  

4 курс 

Легка атлетика 

Стрибок у 

довжину з розбігу 

(особиста 

першість) 

 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

 

3 місце Шаповал С.І. 
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65 

 

 

Колегін Влад 

 

 

2000 

 

 

АФ   

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

ХІV   обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце  Шаповал С.І. 

 

66 

 

 

 

Колегін Влад 

 

 

 

2000 

 

 

АФ   

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Біг 200 м. 

(особиста 

першість) 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

67 

 

 

 

Іващенко Родіон 

 

 

 

2001 

 

 

АФ  

1 курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  

 ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце Шаповал С.І. 

 

 

68 

 

 

 

Панич Євген 

 

 

 

2001 

 

 

ФВГБЗ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце Шаповал С.І. 

 

 

69 

 

 

Токаленко Вячеслав 

 

 

 

1999 

 

 

АФ  

2 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце  Шаповал С.І. 

 

 

 

70 

 

 

 

Безручко Назар 

 

 

 

1998 

 

 

АФ  

3 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце Шаповал С.І. 
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71 

 

 

 

Видавський Олексій 

 

 

 

1998 

 

 

 

АФ  

3 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце Шаповал С.І. 

 

 

 

72 

 

 

 

Кукуруза Іван 

 

 

 

2001 

 

 

 

ЕФ  

1 курс 

 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце Шаповал С.І. 

 

 

73 

 

 

Новаківський 

Микола 

 

 

 

1999 

 

 

ФВГБЗ 4 

курс 

 

 

Легка атлетика 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ЗВО ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

25.04.2019 р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце Шаповал С.І. 

 

 

74 

 

 

 

Видавський Олексій 

 

 

 

1998 

 

 

 

АФ 

3 курс 

 

 

 

Волейбол 

пляжний 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

23.05.2019р. м. 

Херсон 

Україна 

3 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

75 

 

 

Войтюк Олександр 

 

 

 

1997 

 

 

АФ  

2 курс 

 

 

Волейбол 

пляжний 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

23.05.2019р м. 

Херсон 

Україна 

3 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

76 

 

 

 

Безручко Назар 

 

 

 

1998 

 

 

АФ 

3 курс 

 

 

 

Волейбол 

пляжний 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

23.05.2019р м. 

Херсон 

Україна 

3 місце 
Петрушкевич 

І.І. 
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77 

 

 

 

Кулініч Юлія 

 

 

 

1997 

 

 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

 

Волейбол 

пляжний 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою   

ХІV обласної Універсіади 

23.05.2019р м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 
Петрушкевич 

І.І.. 

 

 

78 

 

 

Федько Валерія 

 

 

 

2000 

 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

Волейбол 

пляжний 

Змагання з легкої атлетики 

серед команд  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою  обласної 

Універсіади 

23.05.2019р м. 

Херсон 

Україна 

4 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

79 

 

 

Федько Валерія 

 

 

2000 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м. Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

80 

 

Кулініч Юлія 

 

1997 

 

ФРГП  

2 курс 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м. Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

81 

 

Плохотнік 

Вікторія 

 

2000 

 

ЕФ 

1 курс 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м. Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

82 

 

Стеценко Ірина 

 

1997 

 

аспірант 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м.Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

83 

 

Колеснік 

Влада 

 

 

2000 

 

БТФ ІІ 

курс 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м.Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

84 

 

Грицкова 

Катерина 

 

2000 

 

АФ 

4 курс 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м.Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

85 

 

Грицкова 

Тетяна 

 

1999 

 

АФ 

4 курс 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м.Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 
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86 

 

Довмат Юлія 

 

 

1998 

 

БТФ 

4 курс 

 

Волейбол 
Міський турнір з 

волейболу присвячений 60 

– річчю ХНТУ 

16 – 17.05 2019 

м.Херсон 
2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

87 

 

 

 

Федько Валерія 

 

 

 

2000 

 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

88 

 

Кулініч Юлія 

 

1997 

 

ФРГП  

2 курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

   

89 

 

 

Стеценко Ірина 

 

 

1997 

 

 

аспірант 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

90 

 

 

Колеснік 

Влада 

 

 

2000 

 

БТФ 

ІІ курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

91 

 

 

Довмат Юлія 

 

 

1998 

 

 

БТФ 

4 курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

92 

 

 

Махлай Анастасія 

 

 

2001 

 

 

ЕФ І курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

93 

 

 

Плохотнік 

Вікторія 

 

 

2000 

 

ЕФ 

1 курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 
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94 

 

 

Колеснік 

Влада 

 

 

2000 

 

 

БТФ ІІ 

курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

95 

 

Грицкова 

Катерина 

 

2000 

 

АФ 

4 курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

96 

 

Грицкова 

Тетяна 

 

1999 

 

АФ 

4 курс 

 

 

Волейбол 

Міський турнір з 

волейболу присвячений 

пам'яті видатного тренера  

О.І. Тімощенка 

19 травня 

2019р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І. 

 

 

 

97 

 

 

Сорокін Владислав 

 

 

 

1997 

 

 

АФ 

2 курс 

Підтягування 

Згин. І розгин. Рук 

Перетягування 

Канату 

дартс 

Національно – 

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт - 2019» 

17 червня 2019 

р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

98 

 

 

Черепащук Сергій 

 

 

1998 

 

 

АФ 

4 курс 

Підтягування 

Згин. І розгин. Рук 

Перетягування 

Канату 

дартс 

Національно – 

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт - 2019» 

17 червня 2019 

р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

99 

 

 

Панич Євген 

 

 

2001 

 

 

ФВГБЗ 

2 курс 

Підтягування 

Згин. І розгин. Рук 

Перетягування 

Канату 

дартс 

Національно – 

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт - 2019» 

17 червня 2019 

р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

 

100 

 

Колегін  

Владислав 

 

2000 

 

АФ 

1 курс 

Підтягування 

Згин. І розгин. Рук 

Перетягування 

Канату 

дартс 

Національно – 

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт - 2019» 

17 червня 2019 

р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 
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101 

 

 

Лещенеко Андрій 

 

 

2000 

 

АФ 

1 курс 

Підтягування 

Згин. І розгин. Рук 

Перетягування 

Канату 

дартс 

Національно – 

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт - 2019» 

17 червня 2019 

р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

102 

 

Солоп  

Костянтин 

 

 

2000 

 

БТФ 

І курс 

Підтягування 

Згин. І розгин. Рук 

Перетягування 

Канату 

дартс 

Національно – 

патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт - 2019» 

17 червня 2019 

р. 

м.Херсон 

Україна 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

 

 

103 

 

 

Шеремет Сергій 

 

 

2000 

 

 

  АФ  

3 курс 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з настільного 

тенісу серед команд 

чоловіків  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

20.09.2019 р м. 

Херсон  

Україна 

2  місце Шаповал С.І. 

 

 

 

104 

 

 

 

Тяпкін Микола 

 

 

 

1999 

 

 

  АФ  

3 курс 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з настільного 

тенісу серед команд 

чоловіків  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

20.09.2019 р м. 

Херсон 

 Україна 

2  місце Шаповал С.І. 

 

 

 

105 

 

 

Стеценко Ірина 

 

 

 

1997 

 

 

 

 ЕФ 

1 курс 

 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з настільного 

тенісу серед команд 

чоловіків  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

20.09.2019 р м. 

Херсон 

Україна  

2  місце Шаповал С.І. 

 

 

 

106 

 

 

 

Піскунова Надія 

 

 

 

2001 

 

 

 

БТФ  

2 курс 

 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з настільного 

тенісу серед команд 

чоловіків  

ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV          

обласної Універсіади 

20.09.2019р. м. 

Херсон 

Україна 

2 місце Шаповал С.І 
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107 

 

 

 

Довмат Юлія 

 

 

 

1998 

 

 

 

БТФ 

5 курс 

 

 

 

Настільний 

теніс 

Змагання з настільного 

тенісу серед команд жінок  

 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

20.09.2019р. м. 

Херсон  

Україна 

2  місце Шаповал С.І. 

 

 

 

108 

 

 

 

Солоп Костянтин 

 

 

 

2001 

 

 

 

БТФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

 

108 

 

 

 

Іващенко Родіон 

 

 

 

2000 

 

 

 

АФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

109 

 

 

 

Гузєєв Вадим 

 

 

 

2000 

 

 

 

БТФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

 

109 

 

 

 

Мішуров Віталій 

 

 

 

2000 

 

 

 

АФ, 1 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

 

110 

 

 

 

Пешенко 

Микита 

 

 

 

1995 

 

 

 

ЕФ 

5 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 
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111 

 

 

Колегін Владислав 

 

 

2000 

 

 

АФ, 1 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

112 

 

 

Фізяр Андрій 

 

 

 

2000 

 

 

 

ФРГП 1 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

Херсон 
4місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

 

113 

 

 

 

Ліснугін Богдан 

 

 

 

2001 

 

 

 

БТФ 

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Шаповал С.І., 

 

 

 

 

114 

 

 

 

Соколенко Юрій 

 

 

 

1996 

 

 

 

АФ 1 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

Шаповал С.І., 

 

115 Піскунова Надія 
 

2000 

 

 

 

БТФ 

1курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

10.10.2019  

м. Херсон 
4 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

82 Колесник Влада 2000 
БТФ 2 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

Петрушкевич 

І.І. 
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83 Мясникевич Наталія 2001 
БТФ 1 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

 

84 Довмат Юлія 1998 
БТФ 4 

курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

85 Плохотник Вікторія 1999 ЕФ 2 курс 
Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

86 
Федько 

Валерія 
2000 

ФРГП   

2 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

87 
Дмитрук 

Єлизавета 
2000 

ЕФ 

2 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

88 Махлай Анастасія 2001 
ЕФ  

1 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 
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89 Федорова Вікторія 1999 
ЕФ  

2 курс 

Легкоатлетичний 

крос 

Змагання з 

легкоатлетичного кросу 

серед команд ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

10.10.2019 

м. Херсон 
4 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

90 Безручко Назар 1998 
АФ  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
 

Шаповал С.І. 

91 
Шеремет 

Сергій 
2000 

АФ  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
 

Шаповал С.І. 

92 

 

 

Солоп  

Костянтин 

 

 

1998 

 

 

БТФ ,  

2 курс 

Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Шаповал С.І. 

 

93 Войтюк Олександр 1997 
АФ,  

4 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Шаповал С.І. 

 

94 Видавський Олексій 1999 
АФ 

4 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Шаповал С.І. 

 

95 Вітковський Євген 1999 
Аф 

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою 

ХVобласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
. 

Шаповал С.І. 

96 
Тяпкін 

Микола 
1999 

АФ,  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Шаповал С.І.. 

 



154 

97 
Дитиняк 

Олександр 
1997 

ФРГП 4 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
 

Шаповал С.І. 

98 
Фесенко  

Владислав 
1999 

БТФ , 2 

курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Шаповал С.І. 

 

99 
Хмелєвой 

Роман 
1999 

АФ  

2 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд юнаків ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Шаповал С.І. 

 

100 
Федько 

Валерія 
2000 

ФРГП  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

101 Кулініч Юлія 1997 
ФРГП  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

 

102 
Плохотнік 

Вікторія 
1999 

ЕФ  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

103 
Колеснік 

Влада 
2000 

БТФ ,  

3 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18 жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

104 
Довмат 

Юлія 
1998 

БТФ  

 5 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 
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105 
Хрущ  

Єльвіра 
2002 

ЕФ 

1 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХІІІ 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

106 Анастюк Анна 2002 
БТФ 

 1 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Петрушкевич 

І.І.. 

 

107 
Торуб 

Вікторія 
2001 

ЕФ  

 1 курс 
Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

 

Петрушкевич 

І.І. 

 

108 Стеценко Ірина 1993 аспірант Волейбол 

Змагання з волейболу серед 

команд жінок ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а. за Програмою ХV 

обласної Універсіади 

16 – 18  

жовтня 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 

Петрушкевич 

І.І. 

 

109 
Забара 

Павло 
1993 аспірант Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

110 
Попов 

Олександр 
1997 

ФРГП,  

5 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

111 Завірюхін Нікіта 2002 ЕФ 1 курс Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

112 
  Пилипенко   

Олександр 
2000 

ФРГП 2 

курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 
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113 
Гавришків 

Максим 
1998 

АФ,  

4 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

114 Глазов Кіріл  2002 
АФ 1 

курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

115 Кукуруза Іван 2001 
ЕФ, 2 

курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

116 Колегін Владислав 2001 
АФ 

2 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

117 
Кульчиковський 

Віталій 
1998 

АФ 

4 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

118 Руденко Роман 1995 
ФРГП 

5 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

119 Калінін Валерій 2002 
АФ  

1 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

120 
Ус 

Павло 
2000 

АФ 

 3 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

 2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 
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121 Чаглей Артем 2002 
АФ 

1 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

122 Шевченко Євген 2001 
ЕФ 

2 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

123 Іващенко Дмитро 2000 
АФ 

3 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

124 
Новохижній 

Микола 
1996 

АФ 

3 курс 
Футзал 

Змагання з фут-залу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за 

Програмою ХV обласної 

Універсіади 

26 – 28 

листопада 

2019р. 

м. Херсон 

2 місце 
Петрушкевич 

І.І. 

124 
Угрін Олександр 

           МС 
2001 

АФ  

2 курс 
пауерліфтінг 

Відкритий Чемпіонат 

Херсонської обл.. 

17.11.2019 

м. Херсон 
1 місце 

Андрієвський 

Л.А. 

125 Чистік Максим 2001 
ФВГБЗ 

 курс 
карате 

Відкритий Чемпіонат 

Херсонської обл.. 
17.11.2018  

м. Херсон 
1 місце Кітченко М.Г. 

126 
Спанчек Іван 

МС 
2001 

ЕФ  

 2 курс 

Самбо  

дзюдо 

Відкритий Чемпіонат 

Херсонської обл.. 
Жовтень  

2019 
1 місце Мирилко І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



158 

 


