
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання ради роботодавців факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою 

 

2.02.2018р.                                                                                             м. Херсон 

 

Голова -  Картавцев М.М., директор приватного акціонерного товариства 

молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК) 

Секретар – Шапоринська Н.М. 

 

Присутні: Яремко Ю.Є, перший проректор, проректор з науково – 

педагогічної роботи; Чемерис М.В., директор Херсонського міського 

управління водопостачання та каналізації; Козленко Є. В., начальник 

Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи; Романенко О.О., 

начальник Управління Північно – Кримського каналу; Дудченко В.В., 

директор Інституту рису НААН України; Дубачинський А.Г., менеджер зі 

зрошення ТОВ АТФ «Агро Діло»; Давискиба Р.Т., в.о. директора 

Херсонського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру, ДП 

«Херсонгеоінформ»; Шапран І.А., начальник Державного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області; Мельник М.А., в.о. директора 

Херсонської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 

ХФ ДУ«Держгрунтохорона»; Пєсков І. В., директор Одеського науково-

дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, 

ОНДІСЕ; Ріпенко А.І., зав.відділенням: Херсонського відділення ОНДІСЕ; 

Романюк С.С., генеральний директор приватного підприємства 

«Індустріальна промислова компанія»; Петрук В.М., директор Державного 

науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту 

«НДІпроектреконструкція»; Галіберда О. М., керівник ТОВ «Будівельне 

монтажне управління 617»; Калініченко В.А. головний інженер ТОВ 

«Будівельне монтажне управління 617»; Попова Т.М., директор ТОВ ВКП 

«ССМУ 10»; Картавцев М.М. директор приватного акціонерного товариства 

молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК); Артюшенко В.В., декан 

факультету водного господарства, будівництва та землеустрою; заст. декана 

Волошин Н.Н.,  завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної 

інженерії та водних технологій Шапоринська Н.М., завідувач кафедри 

будівництва Чеканович М.Г., завідувач кафедри геодезії, картографії та 

землеустрою Дудяк Н.В..  

 

 

 

 

 



Порядок денний 

 

1. Про зміни до положення Ради роботодавців 

Доповідає: Картавцев М.М., голова Ради роботодавців, директор приватного 

акціонерного товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК). 

2. Про залучення керівників – виробничників до навчального процесу, 

керівництва практиками, участі в роботі ДЕК на ФВГБЗ. 

Доповідає: Козленко Є. В., начальник Управління каналів Інгулецької 

зрошувальної системи; 

3. Про участь фахівців-вчених та студентів ФВГБЗ ХДАУ в реалізації 

проектів на виробництві. 

Доповідає: Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою. 

4. Про зміни в навчальні плани ДВНЗ «ХДАУ» 

Доповідає: Картавцев М.М., голова Ради роботодавців, директор 

приватного акціонерного товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ 

МЖК) 

5. Розгляд компетентностей з дисциплін та їх корегування 

Картавцев М.М., голова Ради роботодавців, директор приватного 

акціонерного товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК) 

 

По першому питанню слухали: Картавцева М.М., голову Ради 

роботодавців, директора приватного акціонерного товариства молодіжний 

житловий комплекс (ПрАТ МЖК), який запропонував нову редакцію 

положення ради роботодавців для ознайомлення та обговорення. 

В обговоренні прийняли участь: Артюшенко В.В., декан факультету 

водного господарства, будівництва та землеустрою, який відмітив 

доцільність вводу до складу Ради роботодавців завідуючих випускових 

кафедр факультету; Пєсков І. В., директор Одеського науково-дослідного 

інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, ОНДІСЕ, який 

запропонував залучати зацікавлених роботодавців до членства та роботи в 

Раді. 

Постановили: 1.Внести зміни в положення Ради роботодавців та 

затвердити її в новій редакції; 2. Призначити секретарем Ради роботодавців 

Шапоринську Н.М., завідувача кафедри ГТБ, водної інженерії та водних 

технологій.  

Проголосували: за - 20 чол., проти -0-, утримались -0-. Одноголосно. 

 

По другому питанню слухали: Козленко Є.В., начальника Управління 

каналів Інгулецької зрошувальної системи, який запропонував залучати 

керівників – виробничників до навчального процесу, керівництва практикою, 

та в участі у роботі ДЕК на факультеті ВГБЗ. 

В обговоренні прийняли участь: Артюшенко В.В., декан факультету 

водного господарства, будівництва та землеустрою; завідувач кафедри 

гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 



Шапоринська Н.М., завідувач кафедри будівництва Чеканович М.Г., 

завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою Дудяк Н.В. 

підтримали пропозицію Козленко Є.В. 

Постановили: прийняти до відома. 

По третьому питанню слухали: Артюшенко В.В., декана факультету 

водного господарства, будівництва та землеустрою, який запропонував 

залучати фахівців – вчених та здобувачів вищої освіти ФВГБЗ ХДАУ в 

реалізації проектів на виробництві. 

В обговоренні прийняли участь: Романюк С.С., генеральний 

директор приватного підприємства «Індустріальна промислова компанія», 

який відмітив, що така робота буде сприяти закріпленню теоретичних знань 

та практичної підготовки, які отримав здобувач вищої освіти; Шапран І.А., 

начальник Державного управління Держгеокадастру у Херсонській області, 

Галіберда О. М., керівник ТОВ «Будівельне монтажне управління 617» 

підтримали пропозицію Артюшенко В.В. 

Постановили: прийняти до відома. 

 

По четвертому питанню слухали: Картавцева М.М., голову Ради 

роботодавців, директора приватного акціонерного товариства молодіжний 

житловий комплекс (ПрАТ МЖК). Він поставив питання по покращенню 

практичної підготовки студентів. Навів приклади деяких студентів, які на 

виробництві не можуть адаптуватись на виробництві з урахуванням сучасних 

потреб виробництва. Запропонував збільшити обсяг часу перебування на 

виробництві здобувачів вищої освіти, та внести деякі корективи в навчальний 

план. 

В обговоренні прийняли участь: Артюшенко В.В., декан факультету 

водного господарства, будівництва та землеустрою; завідувач кафедри 

гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій 

Шапоринська Н.М., завідувач кафедри будівництва Чеканович М.Г., 

завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою Дудяк Н.В., які 

підтримали голову зібрання  та внесли свої пропозиції. 

Постановили: запропонували завідуючим випускових кафедр 

підготувати свої пропозиції з урахуванням побажань ради роботодавців на 

надати їх в навчальний відділ університету для подальшої роботи. 

 

По п’ятому питанню слухали: Картавцева М.М., голову Ради 

роботодавців, директора приватного акціонерного товариства молодіжний 

житловий комплекс (ПрАТ МЖК), який запропонував розробити графік 

виїзних занять здобувачів вищої освіти на виробництво та підприємства, 

ввести елементи дуальної освіти. Розглянути компетентності з дисциплін та 

скорегувати їх відповідно до вимог виробництва. 

В обговоренні прийняли участь: Яремко Ю.Є, перший проректор, 

проректор з науково – педагогічної роботи; Чемерис М.В., директор 

Херсонського міського управління водопостачання та каналізації; Козленко 

Є. В., начальник Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи;  



 
 


