
 

 

проведення наукових конференцій  

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2018 рік 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

 

 з/п Тема 

конференції 

 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний за 

проведення, адреса, телефон, е-mail  

Місто  

та термін  

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або установи, 

що є співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції  

1.1 

Вдосконалення 

гідротехнічних систем та 

водогосподарських 

технологій 

(Шапошниковські 

читання), яка 

присвячується 

115-ій річниці від Дня 

народження засновника 

факультету водного 

господарства, 

будівництва, та 

землеустрою 

Херсонського ДАУ, 

доктора технічних наук, 

професора Шапошникова 

Доната Григоровича 

 

 

 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

Декан факультету водного 

господарства, будівництва, та 

землеустрою 

к.с-г.н., доцент Артюшенко В.В. 

тел. 0955057474 

e-mail: gts_gis_211@ukr.net 

 

 

Херсон, 

26-27 квітня 

2018 р. 

 

137 

Міністерство освіти і науки України; 

Інститут водних проблем і меліорації 

НААНУ; 

Національний науковий центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського»; 

Інститут зрошуваного землеробства 

НААНУ; 

Інститут рису НААН; 

Херсонське обласне  управління водних 

ресурсів; 

Херсонське відділення Українського 

товариства 

ґрунтознавців  та агрохіміків; 

Азербайджанський науково-дослідний 

інститут  гідротехніки і меліорації, м. 

Баку, Азербайджан; 

Білоруська державна 

сільськогосподарська  академія,  

м. Горки, Республіка Білорусь; 

Казахський НДІ водного господарства, 

м.Тараз, Казахстан 

1.2 

Перспективи інноваційно-

інвестиційного розвитку 

водного господарства 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

Херсон, 

17-18 травня 

2018 року 

120 

Міністерство освіти і науки України; 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

м. Рівне; 

mailto:gts_gis_211@ukr.net


 

Декан факультету водного 

господарства, будівництва, та 

землеустрою  

к.с-г.н., доцент Артюшенко В.В. 

тел.0502198089 

е-mail:melios09@ukr.net 

 

Інститут водних проблем і меліорацій 

НААНУ, м. Київ; 

Інститут овочівництва та полеводства 

«Новий сад», Сербія; 

Інститут технологій та 

природокористування, м. Фалент, 

Польща. 

 

1.3 

Теоретичні та практичні 

аспекти формування й 

розвитку  земель ринку 

сільськогосподарського 

призначення. 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

Завідувач кафедри землеустрою, 

геодезії та кадастру 

к.е.н., доцент Дудяк Н.В.  

тел. (0552) 41-70-54 

е-mail: 

geodesy218@ukr.net 

 

Херсон, 

1-2 червня 

2018 р. 

110 

Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України; 

Головне управління держгеокадастру у 

Херсонській області; 

Навчально-науковий інститут  економіки 

та екології природокористування, м. 

Київ; 

Світовий Банк; 

Аграрна біржа; 

ЧАО «Фридом Фарм Интернешнл» 

 

1.4 

Екологічні проблеми 

навколишнього 

середовища та 

раціонального 

природокористування в 

контексті сталого 

розвитку 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

Декан факультету рибного 

господарства та 

природокористування. 

к.б.н., доцент Бойко П.М. 

тел. (0552) 41-94-51 

Херсон, 

25 – 28 жовтня 

2018 р. 

104 

Міністерство освіти і науки України; 

Державне агентство рибного 

господарства України; 

Державне агентство водних ресурсів 

України; 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 

Network of Aquaculture Centres in Central-

Eastern Europe (NACEE) 

ІІ. Всеукраїнські конференції 

2.1 

Наукові здобутки молодих 

науковців в галузі 

сільського  господарства, 

раціонального 

природокористування та 

екології. 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

заступник декана з наукової роботи 

к.с-г.н., доцент Рудік О.Л. 

м. Херсон, 

12 лютого 

2018 р. 

 

75 

Міністерство освіти і науки України; 

 Житомирський національний 

агроекологічний університет; 

Миколаївський національний аграрний 

університет; 

Вінницький національний аграрний 

mailto:melios09@ukr.net
mailto:geodesy218@ukr.net
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Тел. (0552) 41-78-65 

е-mail: decagro_kherson@ukr.net 

університет; 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет; 

Akademia Pomorska w Slupsk. Poland 

2.2 

Управління земельними 

ресурсами в умовах де 

централізації влади 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

Завідувач кафедри землеустрою, 

геодезії та кадастру 

к.е.н., доцент Дудяк Н.В.  

тел. (0552) 41-70-54 

е-mail: 

geodesy218@ukr.net 

 

Херсон, 

06-07 березня 

2018 р 

75 

Міністерство освіти і науки України; 

Білоцерківський національний аграрний 

університет; 

Львівський національний аграрний 

університет; 

Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили; 

Подільський державний  аграрно-

технічний університет; 

Житомирський національний 

агроекологічний університет 

2.3 

Еколого-економічні 

проблеми та перспективи 

розвитку 

водогосподарського 

комплексу України 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

в.о. завідувача кафедри 

сільськогосподарських меліорацій 

та природокористування  

к.с-г.н., доцент Волочнюк Є.Г. 

Тел.0502198089 

E-mail:melios09@ukr.net 

 

Херсон, 

22 березня 

2018 року 

100 

Міністерство освіти і науки України; 

Миколаївський національний аграрний 

університет; 

Державне агентство водних ресурсів 

України; 

Інститут водних проблем і меліорації 

НААНУ, м. Київ; 

Інститут зрошуваного землеробства 

НААН України; 

Інститут рису НААН України; 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

м. Рівне; 

Одеський державний аграрний 

університет. 

2.4 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Публічне управління та 

адміністрування у 

процесах економічних 

реформ» 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

завідувач кафедри кафедра 

публічного управління та 

м. Херсон, 

18-19 квітня 

2018 року 

100 

Міністерство освіти і науки України; 

Херсонська обласна державна 

адміністрація; 

Херсонський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

mailto:decagro_kherson@ukr.net
http://www.mnau.edu.ua/ua/agrouniversity.html#universitytsaa
http://www.mnau.edu.ua/ua/agrouniversity.html#universitytsaa
mailto:geodesy218@ukr.net
mailto:melios09@ukr.net


 

адміністрування 

к.е.н., доцент Губа М.І. 

тел.: 0503157533, 0504948310 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій; 

Інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки ДВНЗ «ХДАУ»; 

Громадська організація  «Глобальний 

погляд» 

2.5 

Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

тваринництва України 

 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

завідувач кафедри генетики та 

розведення с.-г. тварин ім.. В.П. 

Коваленка 

д.с-г.н., професор Нежлукченко Т.І. 

тел.: 0552-41-62-16 

0552-41-44-24 

067-904-68-82 

е-mail: papakina@bk.ru 

 

Херсон, 

7-8 вересня 

2017 р. 

120 
Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство аграрної політики України 

ІІІ. Інтернет-конференції 

3.1 
Актуальні питання с.г. 

виробництва. 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

завідувач кафедри рослинництва, 

генетики, селекції та насінництва 

д.с-г.н., професор Базалій В.В. 

Тел. (0552)-41-78-65 

е-mail: decagro_kherson@ukr.net 

м. Херсон, 

5 березня 

2018р. 

 

100 

Міністерство освіти і науки України 

Akademia Pomorska w Slupsk. Poland 

у рамках  ДНДТ «Стратегічні напрямки 

розвитку адаптивних технологій 

вирощування сільськогосподарських 

культур за умов обмеженості природних 

та матеріальних ресурсів»; 

Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України;  

Інститут рису НААН України. 

3.2 

Міжнародна науково-

практична 

Інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми 

розвитку аграрного 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

к.е.н., доцент кафедри економіки та 

м. Херсон, 

5-6 квітня 

2018 року 

200 

Міністерство освіти і науки України; 

Тбіліський державний університет 

ім. Іване Джавахішвілі 

(м. Тбілісі, Грузія); 

Інститут управління та підприємництва 

mailto:papakina@bk.ru
mailto:decagro_kherson@ukr.net


 

сектору економіки 

України» 

фінансів Петрова О.О. 

тел.: (0552) 41-44-35, 

(095) 36-56-699 

e-mail: 

conf_2017_ksau@meta.ua 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

Національний інститут економічних 

досліджень 

(м. Кишинів, Республіка Молдова); 

Банківський інститут Вища школа 

(м. Прага, Чеська Республіка); 

Компанія «Schreiner Group» (м.Мюнхен, 

Німеччина); 

Міжнародний університет бізнесу і права 

(м. Херсон, Україна); 

Херсонський національний технічний 

університет 

(м. Херсон, Україна); 

Херсонський державний університет 

(м. Херсон, Україна) 

3.3 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Конструкції, 

будівлі та споруди 

третього тисячоліття» 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

Завідувач кафедри будівництва, 

к.т.н., доцент Чеканович М.Г., 

тел. 066131557. 

e-mail: kafedra_bu2@ukr.net 

Херсон 

Кафедра 

будівництва 

17 травня 2018р 

30 

Міністерство освіти та науки України; 

ХФ «Академія будівництва України»; 

Приватна науково-проектна фірма 

«Херсонпроект»; 

ПП «Індустріальна промислова 

компанія»; 

Херсонський національний технічний 

університет 

3.4 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет 

конференція «Сучасний 

менеджмент:  проблеми  

та перспективи розвитку» 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

завідувач кафедри менеджменту 

організацій 

к.с-г.н., доцент Осадчук І.В. 

тел.:  (097)1709590, 

( 095) 2269697, 

(067) 1843521 

е-mail: management@ 

ksau.kherson.ua 

м. Херсон, 

21 травня 2018 

року 

100 

Міністерство освіти і науки України; 

Інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки ДВНЗ «ХДАУ»; 

Департамент агропромислового розвитку 

Херсонської обласної держадміністрації; 

Житомирський національний 

агроекологічний університет; 

Південна державна сільськогосподарська 

дослідна станція ІВПМ НААН; 

Полтавська державна аграрна академія 

3.5 Всеукраїнська науково- ДВНЗ «Херсонський державний м. Херсон, 100 Міністерство освіти і науки України; 



 

практична Інтернет- 

конференція 

«Фінансова система 

України: проблеми та 

перспективи розвитку» 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

к.е.н., доцент кафедри економіки та 

фінансів Петрова О.О. 

тел.: (0552) 41-44-35, 

(095) 36-56-699 

e-mail: 

conf_2017_ksau@meta.ua 

24-25 травня 

2018 року 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України; 

Спілка економістів України; 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування; 

Херсонський державний університет; 

ПАТ «Райффайзен банк Аваль» 

 

3.6 

Міжнародна науково-

практична 

Інтернет-конференція 

«Перспективи розвитку 

обліку, контролю і 

оподаткування в умовах 

глобалізації» 

 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Сакун А.Ж. 

тел.: (0552) 41-44-35 

e-mail: obl_aud.ksau@ukr.net 

м. Херсон, 

24-25 травня 

2018 року 

 

200 

Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України; 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України; 

Університет Інформатики та Мистецтв 

(Польща, м. Лодзь); 

Державний університет штату Колорадо 

(США, м. Колорадо); 

Академія економічних наук; 

Департамент міжнародних економічних 

зв’язків 

(Республіка Молдова, м. Кишинів); 

Сучавський університет «Штефан чел 

Маре»; 

факультет економічних наук і публічного 

адміністрування 

(Республіка Румунія, м. Сучава); 

Тбіліський державний університет 

ім. Іване Джавахішвілі 

(м. Тбілісі, Грузія); 

Херсонський державний університет; 

Бердянський університет менеджменту і 

бізнесу 

3.7 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Публічне 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

м. Херсон, 

17 жовтня 

2018 року 

100 

Міністерство освіти і науки України; 

Херсонська обласна державна 

адміністрація; 

mailto:obl_aud.ksau@ukr.net


 

управління та 

адміністрування у 

процесах економічних 

реформ» 

 

 

73006 

завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування 

к.е.н., доцент Губа М.І. 

тел.: 0503157533, 0504948310 

Херсонський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій; 

Інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки ДВНЗ «ХДАУ»; 

Громадська організація  «Глобальний 

погляд» 

3.8 

Міжнародна науково-

практична 

Інтернет-конференція 

«Інтеграція економічної 

освіти і науки у 

міжнародний простір» 

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

к.е.н., доцент кафедри економіки та 

фінансів Петрова О.О. 

тел.: (0552) 41-44-35, 

(095) 36-56-699 

e-mail: 

conf_2017_ksau@meta.ua 

м. Херсон, 

18-19 жовтня 

2018 року 

200 

Міністерство освіти і науки України; 

Тбіліський державний університет 

ім. Іване Джавахішвілі 

(м. Тбілісі, Грузія); 

Інститут управління та підприємництва 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

Національний інститут економічних 

досліджень 

(м. Кишинів, Республіка Молдова); 

Банківський інститут Вища школа 

(м. Прага, Чеська Республіка); 

Компанія «Schreiner Group» (м.Мюнхен, 

Німеччина); 

Міжнародний університет бізнесу і права 

(м. Херсон, Україна); 

Херсонський національний технічний 

університет 

(м. Херсон, Україна); 

Херсонський державний університет 

(м. Херсон, Україна) 

3.9 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет- 

конференція 

«Актуальні аспекти 

розвитку підприємств 

аграрної сфери: облік,  

ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 

вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 

73006 

к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування Сакун А.Ж. 

м. Херсон, 

22-23 листопада 

2018 року 

150 

Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України; 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України; 

Департамент агропромислового розвитку 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


