
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання ради роботодавців факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою 

 

05.11.2018р.                                                                                             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; Козленко Є. В. - Управління каналів Інгулецької 

зрошувальної системи; Романенко О.О., - Управління Північно – Кримського 

каналу; Дудченко В.В. - Інституту рису НААН України; Дубачинський А.Г. - 

ТОВ АТФ «Агро Діло»; Давискиба Р.Т. - Херсонське державне підприємство 

геодезії, картографії та кадастру, ДП «Херсонгеоінформ»; Шапран І.А. - 

Державне управління Держгеокадастру у Херсонській області; Мельник М.А. 

- Херсонська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 

ХФ ДУ«Держгрунтохорона»; Ріпенко А.І. - Херсонське відділення ОНДІСЕ; 

Романюк С.С. - приватне підприємство «Індустріальна промислова 

компанія»; Петрук В.М. - Державний науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»; Калініченко В.А. - ТОВ 

«Будівельне монтажне управління 617»; Попова Т.М. - ТОВ ВКП «ССМУ 

10»; Картавцев М.М. - приватне акціонерне товариство молодіжний 

житловий комплекс (ПрАТ МЖК); Найдьонов В. Г. - Державне підприємство 

«Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської державної 

сільськогосподарської дослідної станції інституту зрошуваного землеробства 

національної академії аграрних наук України»; Коріфадзе М. А. - Товариство 

з обмеженою відповідальністю «Сигма-Агро-Інвест»; Пакула О. А. - 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Миколаївводпроект»; Литвин С. 

М. Управління Головного Каховського магістрального каналу; Кот Т. П. - 

Управління каналів річки Інгулець; Лупа С. В. - Приморське управління 

водного господарства; Пащенко В. С. Скадовське управління водного 

господарства; Щербань В. І. Іванівське міжрайонне управління водного 

господарства; Шукрута О. М. Чаплинське управління водного господарства; 
Кулаковський А. М. - Каланчацьке управління водного господарства; 

Забалуєв О. Е. - Каховське міжрайонне управління водного господарства; 

Горобей Г. М. - Олешківське міжрайонне управління водного господарства; 

Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, будівництва та 

землеустрою; заступник декана Волошин Н.Н.; Шапоринська Н.М. - 

завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 



технологій; Чеканович М.Г., завідувач кафедри будівництва; Дудяк Н.В., 

завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою.  

 

Порядок денний 

 

1.Звіт роботи Ради роботодавців за період з 27.11.2017 по 5.11.18р.р. 

Доповідає Картавцев М.М. 

2.Затвердження нової редакції положення Ради роботодавців 

Доповідає Картавцев М.М. 

3. Зміни в навчальних планах на 2019-2020 н.р. 

Доповідає Артюшенко В.В. 

4.Розробка та пропозиції щодо практик та дуальної освіти 

Доповідає Дудяк Н.В. 

5. Затвердження компетентностей з дисциплін та їх корегування 

Різне 

 

 

З привітальним словом звернувся до зібрання Яремко Ю.Є, перший 

проректор, проректор з науково – педагогічної роботи ДВНЗ «ХДАУ». Він 

подякував за хорошу роботу та привітав нових членів Ради роботодавців. Які 

впродовж періоду з 27.11.2017 по 5.11.18р. приєднались до спільної роботи 

та стали членами нашої Ради. 

По першому питанню слухали: Голову Ради роботодавців Картавцева 

М.М., який звітував всім присутнім про роботу Ради роботодавців за період 

27.11.2017 по 05.11.2018рр., де відмітив позитивну тенденцію зацікавленості 

виробничників, підприємців, представників бізнесу та керівників державних 

установ у роботі Ради роботодавців, що підкреслює зростання численності 

членів у нашій Раді. Вони приймали студентів у себе на виробництві, 

проводили екскурсії, активно займались практичною підготовкою студентів, 

та були частими гостями нашого ВУЗу на свята, дні відкритих дверей та інші 

заходи. Вцілому робота велась злагоджено, розроблена нова редакція 

положення Ради роботодавців, алгоритм дії введення елементів дуальної 

освіти та ін.. 

Постановили: Звіт роботи Ради роботодавців за період з 27.11.2017 по 

5.11.18р.р. вважати задовільним, оцінити позитивно та затвердити. 

Проголосували: за - 31 чол., проти -0-, утримались -0-. Одноголосно. 

По другому питанню слухали: Голову Ради роботодавців Картавцева 

М.М., який доповів про затвердження нової редакції положення Ради 

роботодавців. В Положення Ради роботодавців були внесені зміни, а нова 

редакція була доставлена розсилкою кожному члену Ради роботодавців, з 

якою всі ознайомились, внесли свої пропозиції. З урахуванням всіх 

зауважень розроблено нове положення Ради роботодавців, з яким всі 

ознайомились. Є пропозиція затвердити нове положення Ради роботодавців.  

Проголосували: за - 31 чол., проти -0-, утримались -0-. Одноголосно. 

 



 
 

 


