ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою
ПРОТОКОЛ № 1
засідання ради роботодавців факультету водного господарства,
будівництва та землеустрою
28.11.2017р.

м. Херсон

Голова – Картавцев М.М.
Секретар Артюшенко В.В.
Запрошені: Паливода О.М., директор департаменту АПР Херсонської
ОДА.
Присутні: Кирилов Ю.Є., ректор ДВНЗ»ХДАУ; Аверчев О.В. –
проректор з наукової роботи ДВНЗ «ХДАУ»; Андрієнко І.О., начальник
Херсонського обласного виробничого управління водних ресурсів; 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.
Порядок денний
1.
Про обрання голови Ради роботодавців.
Доповідає: Кирилов Ю.Є., ректор ДВНЗ»ХДАУ.

2.
Про підготовку фахівців факультету Водного господарства,
будівництва та землеустрою за спеціальностями з урахуванням замовлення і
вимог виробництва.
Доповідає: Картавцев М.М., директор приватного акціонерного
товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК).
3.
Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
на виробництві.
Доповідає: Андрієнко І.О., начальник Херсонського обласного
виробничого управління водних ресурсів;
4.
Про
підготовку
і
перепідготовка
інженерно-технічних
працівників – виробничників в ХДАУ (одержання відповідної вищої освіти,
кваліфікації).
Доповідає: Дубачинський А.Г., менеджер зі зрошення ТОВ АТФ «Агро
Діло».
5.
Про підвищення кваліфікації фахівців – виробничників шляхом їх
навчання в аспірантурі та докторантурі.
Доповідає: Аверчев О.В. – проректор з наукової роботи ДВНЗ
«ХДАУ».
6.
Про впровадження у виробництво розробок вчених ХДАУ, їх
інноваційних науково – технічних проектів.
Доповідає: Дудченко В.В., директор Інституту рису НААН України.
Розпочав засідання ректор університету Кирилов Ю.Є., який у своєму
виступі наголосив про необхідність співпраці освіти і виробництва для
підвищення якості навчання та її відповідності стандартам та запитам ринку
праці.
Кирилов Ю.Є. запросив до вітального слова Паливоду О.М., директора
департаменту АПР Херсонської ОДА, який у своєму виступі особливу увагу
приділив потребі сьогодення - зв’язку освіта – наука – виробництво, в яку
входить дуальна освіта, підвищення кваліфікації науковців та виробничників
для підвищення якості навчання.
По першому питанню слухали: ректора ДВНЗ «ХДАУ» Кирилова
Ю.Є. Він запропонував зібранню вибрати голову Ради роботодавців.
В обговоренні прийняли участь: Калініченко В.А. головний інженер
ТОВ «Будівельне монтажне управління 617», який запропонував
кандидатуру Картавцева М.М., директора приватного акціонерного
товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК). Кандидатуру
Картавцева М.М. підтримали Попова Т.М., директор ТОВ ВКП «ССМУ 10»;
Мельник М.А., в.о. директора Херсонської філії державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України», ХФ ДУ«Держгрунтохорона»;
Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, будівництва та
землеустрою.
Постановили: ухвалити кандидатуру на голову Ради роботодавців,
випускника нашого університету факультету ВГБЗ Картавцева Миколу

Миколайовича - директора приватного акціонерного товариства молодіжний
житловий комплекс (ПрАТ МЖК).
Проголосували: за - 21 чол., проти -0-, утримались - 0 -. Одноголосно.
По другому питанню слухали: Картавцева М.М., директора
приватного акціонерного товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ
МЖК), який доповів про підготовку фахівців факультету Водного
господарства, будівництва та землеустрою за спеціальностями з урахуванням
замовлення провідних водогосподарських підприємств, земельних та
будівельних організацій і вимог виробництва Півдня України та м. Херсону.
В обговоренні прийняли участь: Романюк С.С., генеральний
директор приватного підприємства «Індустріальна промислова компанія»;
Петрук В.М., директор Державного науково-дослідного та проектновишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»; Галіберда О. М.,
керівник ТОВ «Будівельне монтажне управління 617».
Постановили: прийняти до відома.
По третьому питанню слухали: Андрієнко І.О., начальника
Херсонського обласного виробничого управління водних ресурсів, він
доповів про необхідність підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників на виробництві, яка дасть змогу на реаліях сьогодення
підвищити свій рівень викладання дисциплін, що в свою чергу підвищить
рівень якості освіти.
Постановили: прийняти до відома.
По четвертому питанню слухали: Дубачинського А.Г., менеджера зі
зрошення ТОВ АТФ «Агро Діло». Який запропонував започаткувати курси
про підготовку і перепідготовку інженерно-технічних працівників –
виробничників в ХДАУ (одержання відповідної вищої освіти, кваліфікації).
В обговоренні прийняли участь: 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, які підтримали пропозицію
Дубачинського А.Г., та відмітили, що це допоможе в роботі на місцях з
урахуванням сучасних вимог виробництва.
Постановили: ухвалити пропозицію Дубачинського А.Г. щодо
започаткування курсів підготовки та перепідготовки інженерно-технічних
працівників – виробничників в ХДАУ (одержання відповідної вищої освіти,
кваліфікації).
По п’ятому питанню слухали: Аверчева О.В. – проректора з наукової
роботи ДВНЗ «ХДАУ», який запропонував підвищення кваліфікації фахівців
– виробничників шляхом їх навчання в аспірантурі та докторантурі в ДВНЗ
«ХДАУ», який має свою спеціалізовану Вчену раду, та висококваліфікованих
науковців – фахівців, які на високому рівні готують кандидатів та докторів
наук.
Постановили: прийняти до відома.
По шостому питанню слухали: Дудченко В.В., директора Інституту рису
НААН України, який запропонував активізувати роботу про

