● Подія

ЧИТАЙТЕ У ЦЬОМУ
НОМЕРІ:

ЖИВИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО СТЕПУ
ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ - 140 РОКІВ!

● Херсонському державному аграрному університету – 140 років!
● 50 років факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування
● Ювілей наукової бібліотеки Херсонського ДАУ
● Практика на
технологічному
теті

біологофакуль-

● Студентське життя

Із нагоди поважної дати 9
жовтня в актовій залі університету відбулися урочистості, у
яких взяли участь керівники
області і міста, професорськовикладацький склад вузу, студенти і їхні батьки, численні
гості. Відкрив зібрання ректор
університету, доктор сільськогосподарських наук, професор
Валерій Базалій. Із вітальними
словами до колективу університету звернулися голова облдержадміністрації Андрій Путілов, міський голова Херсона
Володимир Миколаєнко, ректори інших університетів, відомі у нашому краї люди.
Іменинникам, як заведено,
вручили цінні подарунки — від
почесних грамот до картин,
пам'ятних адрес, сувенірів. А

студентські художні колективи
дарували присутнім поезії, пісні й танці.
Без перебільшення, немає
такого села на Херсонщині,
великого чи меншого, де б не
трудилися дипломовані фахівці аграрного, і такої галузі теж
немає, Агрономи, економісти,
землевпорядники,
іхтіологи,
екологи... Несть їм числа! Втім,
це не так. Підраховано, що зі
стін навчального закладу за
роки його діяльності вийшло
понад 35 тисяч студентів.
Етапи великого шляху... Від
училища до вузу найвищої акредитації — ціла епоха! І нинішнє відзначення поважної дати—достойний привід віддати
пошану людям, котрі присвятили себе науці, а через науку
найдорожчому — землі.

Університет готувався до
свята ґрунтовно. У вересніжовтні тут пройшли конкурспрезентація творчих робіт студентів університету «Мій університет — моя гордість», фотовиставка «Від земського
сільськогосподарського
училища до університету», книжкова виставка «Від минулого
до
сьогодення»
конкурсвиставка робіт графічного моделювання «ВУЗ — погляду
майбутнє», виставка квіткових
композицій «Із днем народження ДВНЗ ХДАУ», засідання вчених рад факультетів,
вченої ради університету, екскурсії, зустрічі випускників зі
студентами, День відкритих
дверей.

Редакція
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КОРОТКА ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
1874-й (1 вересня) – рішенням
губернського земського зібрання від
1872 р. відкрито Херсонське земське сільськогосподарське училище II
ступеня з трирічним, затим чотирирічним строком навчання. Заклад
підпорядкували Міністерству народної освіти Російської імперії.
1883-й - реорганізація училища
у середній навчальний заклад II
ступеню з 6-річнім строком навчання, сьомим — практичним (згідно з
розпорядженням російського імператора Олександра ІІІ та Постановою
державної
наради
від
22.05.1882 p.). Училище підпорядковане Міністерству державного
майна Російської імперії (департамент землеробства та селянської
промисловості).
1919-й — рішенням об'єднаного
засідання Херсонського губернського та повітового земельного відділів
та Ради агрономів (від 15 червня)

училище перетворене на Херсонський сільськогосподарський інститут,
який пропрацював кілька місяців.
1920-й — об'єднання Херсонського сільськогосподарського училища з
Політехнічнім інститутом у сільськогосподарський технікум зі статусом
вузу (наказ Миколаївської губнаросвіти).
1928-й — сільськогосподарський
технікум реорганізований у Херсонський сільськогосподарський інститут
ім. О. Д. Цюрупи (рішення Ради наркомів УРСР від 11 серпня 1929 p.).
1998-й (2 червня) — перетворення Херсонського сільськогосподарського інституту на Херсонський державний аграрний університет (Постанова Кабінету Міністрів України №
767 від 02.06.1998 p.).
Херсонський державний аграрний
університет — сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації,
в якому навчаються до 5 тисяч сту-

дентів денної та заочної форми навчання.
Вуз готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та
інших галузей економіки Херсонщини і всього південного регіону України. В структурі вузу факультети: агрономічний, бюлого-технологічний,
рибного господарства та природокористування, водного господарства, будівництва та землевпорядкування, економічний.
В університеті працюють 304
науково-педагогічних працівники, в
тому числі: 1 академік, 3 членикореспонденти НААНУ, 27 докторів
наук, професорів, 183 кандидати
наук, доценти. Створені фундаментальні наукові школи.
Співробітниками
університету
підготовлено 300 патентів, більше
200 авторських свідоцтв на винаходи.

***
Наш навчальний заклад є одним із найстаріших вузів України
сільськогосподарського профілю. У далекому 1874 році відбулася знаменна подія: згідно з наказом імператора Олександра II
на околиці Херсона відкрилося
земське
сільськогосподарське
училище. Пройшло 140-років...
Як показало життя, та подія «давно минулих літ» виявилася (без
перебільшення) історичною. За
цей час наш навчальний заклад
став візитною освітньою карткою
не лише Херсонщини. Сьогодні
це флагман вітчизняної аграрної
освіти і науки. І відомий він, як і
належить флагманові, у всій
державі і далеко за її межами.
У підмурівок сучасного університету свої знання, досвід,
енергію вклали люди, котрі не
лише виховали цілу армію високоосвічених фахівців галузі, а й
збагатили вітчизняну аграрну
науку новими знаннями. Біля витоків навчального закладу стояли І. О. Стебут, В. В. Докучаев,
П. Л. Костичев, О. О. Ізмаїльський, керівники, професори і викладачі, котрі залишили славний
слід у становленні та розвитку
університету, їх багато, тому назву бодай кілька прізвищ: К. І.
Тархов, Ю. Ф. Ліскун, О. К. Шиман, Ф. Д. Рубін, Н. X. Бурзі, Г.
Ф. Воцелка, П. І. Підгорний, С. Д.

Лисогоров, Г. П. Чучко, Д. Г. Шапошников, В. П. Золотун, В. П. Коваленко та багато інших.
Окремої уваги заслуговує випускник 1953 року (агрономічний
факультет) Іван Олексійович Мозговий, видатний державний і політичний діяч України... Хлопчина з
простої селянської родини на Донеччині своїм природним розумом
і сумлінням досяг, без перебіль-

шення, справді державних висот.
Розпочавши трудову біографію з
посади радгоспного агронома,
Іван Олексійович пішов рости
спочатку по комсомольській лінії,
а потім — по партійній. Він очолював обласні партійні комітети
у трьох областях України, зокрема цілих вісім років — на Херсонщині. І саме Херсонщина делегувала Івана Олексійовича на
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посаду першого заступника голови Ради Міністрів України. Потім він став секретарем ЦК КПУ
— партійним куратором українського села. І в тому безперечна
заслуга і Мозгового, що аграрна
галузь у той час за багатьма показниками досягла світового рівня. Пізніше Іван Олексійович, котрий завжди душею
вболівав за село, брав
участь у створенні Селянської спілки України і
тривалий час очолював
її.
Також випускниками
тодішнього сільгоспінституту були А. М. Окопний (пізніше — заступник міністра сільського
господарства України),
Б. Ф. Беньковський (ректор нашого вузу), В. М.
Сторчак (голова колгоспу «Степовий» Новотроїцького району), О. Д.
Лляний
(членкореспондент УААН, академік
Міжнародної академії виноградарства і виноробства, автор
першого в Україні підручника з
виноградарства для вузів), М. М.
Кушнеренко (голова облвиконкому і перший секретар обкому
КПУ), В. К. Метляєв (Герой Соціалістичної Праці), М. П. Білоблоцький (міністр Мінпраці України,
віце-прем'єр із питань соціальної
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політики, глава Адміністрації Президента України)...
23 випускники стали Героями
Соціалістичної Праці.
А що стосується сьогоднішнього дня, то наш університет має
четвертий — найвищий — рівень
акредитації. Ми готуємо фахівців
за одинадцятьма напрямами і з

дев'яти спеціальностей. Навчальний процес здійснюється за системою ступеневої вищої освіти
згідно з критеріями і вимогами
державних освітніх стандартів за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Це
дуже важливо для вузу. У нас діє
дві спеціалізовані ради з захисту
кандидатських і докторських дисертацій за напрямами «рослинництво» та «зрошуване земле-

робство» і «технологія переробки сільськогосподарської продукції».
У структурі університету —
Скадовський технікум, Інститут
післядипломної освіти і дорадництва, два навчально-наукові
інститути.
Співробітничаємо за госпдоговірними тематиками з
виробничниками не лише Херсонщини, ай сусідніх областей і навіть
України.
Одержавши
зарубіжні гранти, співпрацювали з Португалією, Болгарією і Німеччиною у рамках освітньої програми Європейського Союзу Темпус.
Студенти і викладачі
проходили практику за
кордоном. Причому студенти після навчання
одержували одразу два
дипломи — українські й
зарубіжні. Поки що це
був експеримент, одначе сподіваюся, що він знайде своє втілення у освітніх програмах.
Відкрили абсолютно нову спеціальність — «Картографія, геодезія і землеустрій». її нам підказала та ситуація, що склалася
сьогодні на селі. З'явилася у нас
(за велінням часу, як мовиться) і
ще одна спеціальність — «Садове і паркове господарство».

В.В. Базалій - д.с.-г.н., професор, ректор університету
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● Інформація про святкування 140-річчя ХДАУ

ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ – 140 РОКІВ
Ти стоїш, альма-матер,
Між високих будівель,
Не помітна чужим,
Але рідна своїм!
Я пройду ще багато –
Світ навколо великий,
Та ніколи тебе
Не забуду, о ні!

Вітаємо всіх! 9 жовтня 2014
року ми святкували славетний
ювілей нашого рідного Херсонського державного аграрного
університету. Протягом 140 років
він дарував нам тепло, любов,
турботу. І в першу чергу знання!
Урочистий концерт, присвячений ювілею ХДАУ почався з
дефіле барабанщиць, внесення
прапорів України та університету, звучання Гімну України у виконанні Артема Пономаренко та
Анжеліки Манан в актовій залі,
яка святково прикрашена зустрічала і дарувала позитивний настрій всім гостям з перших кроків.
За давньою традицією перше
привітальне слово було надано
господарю цього свята, ректору
ХДАУ, доктору с.-г. наук, професору Базалію Валерію Васильовичу, який поздоровив всіх присутніх зі святом та побажав сили

і
натхнення
для
подальшої роботи та
здобуття великих досягнень.
В цей день
до нас завітала велика кількість гостей: Путілов Андрій
Станіславович – Голова обласної
державної адміністрації; Миколаєнко Володимир Васильович –
Херсонський міський голова; Третяк Леонід Якович – голова Комсомольської районної у м. Херсоні
ради; Гончарський Іван Львович –
голова Каланчацької райдержадміністрації та; Вовкобой Любов
Ізотівна – виконуючий обов’язки
директора Скадовського технікуму
Херсонського ДАУ; Вожегова Раїса Анатоліївна - директор Інституту зрошуваного землеробства
НААНУ та Дудченко Володимир

Вікторович - директор Інституту
рису НААНУ; Жужа Олександр
Дмитрович – директор наукововиробничої фірми «Дріада»; Йокіч Драган Радомирович – завідуючий дослідним полем науково-виробничої фірми «Дріада»;
Денчич Сербіслав; Новак Леонтій Миколайович – керівник підприємства з обмеженою відповідальністю «Мрія»; Шишенко Віталій Васильович – керівник агрофірми «Білозерський»; Моторний Дмитро Костянтинович - голова приватно-орендного кооперативу "Зоря"; Ганжа Володимир
Федорович – керівник підприємс-
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тва «Степне»; Гошва Степан
Дмитрович – голова фермерського господарства «Конвалія»;
Довбня Анатолій Архипович –
голова орендного рибогосподарського кооперативу
«Рибаки
Херсона» та багато інших.

Неделько Андрій Миколайович - заступник директора департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації та Меренков Віктор
Юрійович – заступник директора
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації,
які нагородили почесними грамотами за багаторічну плідну
працю, вагомий внесок і високі
досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування
140-річчя ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» працівників університету.

Наш університет в цей день
приймав найщиріші вітання від
ректорів вищих навчальних закладів Херсонської та Миколаївської областей. А також цього
дня з нами був благочинний міста Херсона протоієрей, настав-
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ник Морського собору Отец Василій, який разом з кліриками проголосили молитву за університет.
До всіх привітань, які лунали в
день ювілею, приєдналася людина з Великої літери, яка щоденно,
протягом 30 року, вершила історію цього навчального закладу –
доктор с.-г. наук, професор, академік НААНУ Ушкаренко Віктор
Олександрович.

Головач Денис, випускник
економічного факультету 2012
року, подарував музичну композицію на саксофоні. Від імені
студентів ХДАУ, нашого ювіляра
вітали Голова студентського самоврядування Шилов Ігор та Голова студентської профспілки
Тимошевський Владислав, які
подарували святковий торт.

Окрім великої кількості запрошених гостей, нам говорили теплі
слова та побажання представники від імені: ветеранів науково педагогічної праці кандидат технічних наук, доцент Петрова Алла
Терентіївна; всіх викладачів університету доктор сільськогосподарських наук, професор Федорчук Михайло Іванович; наших колишніх випускників Голова правління Асоціації випускників ХДАУ,
випускник агрономічного факультету 1970 року, голова Херсонської обласної ради профспілок Лазника Петро Іванович та Кушнеренко Михайло Михайлович випускник агрономічного факультету
1962 року, Голова Херсонської
облдержадміністрації 1997-1998
рр..

Вітаючи з ювілеєм наш університет, дарували свою творчість художні колективи м.
Херсона та ХДАУ: Народний художній колектив, театр танцю
«Віночок», художній керівник –
Валентина Вікторівна Орлова,
жіночий вокальний ансамбль
«Студенточка» художній керівник
Анжеліка Манан, хореографічний
колектив народного танцю «Первоцвіт», колектив сучасного танцю «Молодість» художній керівник Олена Яцик.
І завершуючи, ми хочемо ще
раз побажати нашому ювіляру
щастя, здоров’я міцного, студентів вдячних, чистих світанків, сонячних ранків, променів сонця,
ніжної ласки, душевної казки,
щастя без ліку і довгого віку!
О.І. Любенко - – помічник ректора з виховної роботи
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● Інформація про святкування 140-річчя ХДАУ

ВИСТАВКА-КОНКУРС КВІТКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ
«З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ХДАУ»
З березня 2014 року Херсонський державний
аграрний університет проводив підготовку до 140річчя з дня заснування вузу.
Урочистості відбулися 9 жовтня 2014 року. З цієї
нагоди із зарубіжжя і регіонів України запрошені
близько 600 чоловік випускників та науковців.
День народження університету було відсвятковано масштабно. З нагоди 140-річчя з 8 жовтня по
12 жовтня було організована виставку-конкурс квіткових композицій «З днем народження ХДАУ».
Готуючись до цієї виставки студенти виявляли
свою фантазію, свої здібності, уміння творити
красу своїми руками. Всі факультети ретельно готувалися до цього конкурсу, прагнули створити якнайкращі роботи.
На виставку були представлені оригінальні, естетично оформлені композиції квітів.

Квіткова композиція факультету рибного господарства
та природокористування

Квіткова композиція біолого-технологічного факультету

Квіткова композиція агрономічного факультету

Квіткова композиція факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування

Квіткова композиція економічного факультету

О.І. Любенко - – помічник ректора з виховної роботи
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● Подія

50 РОКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА,
БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
1 вересня 2014 року виповнилось 50 років з того часу, коли
студенти першого набору гідромеліоративного факультету заповнили аудиторії Херсонського
сільськогосподарського інституту
В 1964р. на базі кафедри
сільськогосподарських меліорацій та геодезії Херсонського
сільськогосподарського інституту
(ХСГІ) відповідно до рішення
Ради Міністрів СРСР був повторно відкритий гідромеліоративний факультет для підготовки
інженерів-гідротехніків за спеціальністю 15.11 «Гідромеліорація».
Вперше гідромеліоративний
факультет в ХСГІ був відкритий
в 1951р. і працював до 1953р.
Потім був розформований, а його студенти направлені в м. Київ
та м. Кишинев для завершення
вищої освіти. Організатором і
засновником
факультету
в
1964р. був доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України Шапошников Донат Григорович.

розгалужених мереж потрібна була велика кількість фахівців гідромеліоративного профілю. Саме
в цей час розпочато будівництво
Північно - Кримського каналу, а
потім Каховської зрошувальної
системи.
Зрошуване землеробство завдяки воді, яка прийшла на поля,
та сучасній зрошувальній техніці
на Півдні України почало розвиватися швидкими темпами.

експлуатацію з 1.09. 1971року. З
1968 по 1981 роки гідромеліоративний факультет очолював кандидат технічних наук, доцент Нетьосов В.П., який захистив дисертацію на здобуття вченого
ступеня доктора технічних наук в
1980р.
З 1981 по 1986рр. гідромеліоративний факультет очолював
кандидат технічних наук, доцент
Костенко Г.Ф. З 1986 по 1988 рр.
деканом працював кандидат хімічних наук, доцент Величко
В.М.

Костенко
Григорій Федорович
(1925-1996)

Нетьосов
Валентин Павлович
(1925-1998)
Шапошников
Донат Григорович
(1903-1990 рр.)

Відновлення гідромеліоративного факультету в Херсоні не
було випадковим. Південноукраїнський регіон з його засушливим кліматом став об’єктом
створення зони зрошуваного землеробства.
Для проектування та будівництва великих масштабних зрошувальних систем та дрібних

Гідромеліоративний факультет
з 1964 р. починає підготовку інженерів-гідротехніків, які спроможні
виконати проектування, будівництво та експлуатацію гідромеліоративних систем на високому рівні
Професор Шапошников Д.Г.
очолював новостворений факультет до 1968р., він здійснював керівництво будівництвом діючих учбових лабораторій, організовував
фінансування та будівництво нового спеціалізованого навчального корпусу гідромеліоративного
факультету, який було введено в

З 1988 по 2011 рр. будівельно-гідромеліоративний факультет очолювала кандидат технічних наук, дійсний член Академії
будівництва України доцент Петрова А.Т., а з листопада 2011 р.
до кінця вересня 2014 р. деканом
працював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Волочнюк Є.Г.
З жовтня 2014 р. деканом факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування став Яремко Юрій Іванович, доктор економічних наук,
доцент.
Станом на 2014 рік на факультеті підготовлено фахівцівгідротехніків та будівельників
5972 особи на денному та 4570 –
на заочному відділеннях, тобто
всього 10542 інженера будівельного
та
гідромеліоративного
профілю.
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Величко
Віктор Миколайович

Петрова
Алла Терентіївна

Волочнюк
Євген Георгійович

З 1985 року на факультеті розпочато підготовку гідротехніків спеціальності 31.10 «Гідромеліорація» зі спеціалізаціями:
1. Проектування та будівництво гідромеліоративних систем;
2. Експлуатація гідромеліоративних
систем;
3. Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення;
4. Економіка та організація водного
господарства.
В 1989 році на факультеті відкрито
нову інженерну спеціальність 29.03
«Промислове та цивільне будівництво». Тому з 1992 року рішенням ректорату факультет змінив назву на будівельно-гідромеліоративний.
В 1962 році на кафедрі сільськогосподарських меліорацій та геодезії
професором Шапошниковим Д.Г. була
заснована
проблемна
науководослідна лабораторія рисівництва.
Співробітники цієї лабораторії розробили теоретичні і практичні засади
науково обґрунтованого розвитку нової для України галузі – рисівництва,
яка бере початок з 60-х років минулого
сторіччя.
Згодом лабораторію очолювали
доценти Тупіцин Б.А. та Савчук В.П.
В 1989 році на факультеті відкрито
нову інженерну спеціальність 29.03
«Промислове та цивільне будівництво». Тому з 1992 року рішенням ректорату факультет змінив назву на будівельно-гідромеліоративний. З 1993
року лабораторія була перетворена в
проблемну науково - дослідну лабораторію еколого - меліоративного моніторингу екосистем сухостепової зони

України, яку з 1992р. очолив доцент
Морозов Володимир Васильович.
Лабораторія фактично об’єднує та
координує основні напрямки наукової
роботи зі спеціальності «Гідромеліорація». За час існування лабораторії на її базі було захищено близько 20 кандидатських та докторських
дисертацій. В 2001 році на спеціальності «Гідромеліорація» було відкрито
ще одну спеціалізацію «Землевпорядкування на зрошуваних землях». Це
було зроблено дуже вчасно у зв’язку з
початком в Україні земельної реформи та створенням електронного кадастру землі. В 2006 р. була відкрита
спеціалізація (магістерська програма)
«Геоінформаційні системи (ГІС) і технології в управлінні земельними і водними ресурсами».
Випускники гідромеліоративного
факультету з даними спеціалізаціями
користувались великим попитом для
роботи в проектних земельних та кадастрових організаціях і установах.
В Південному регіоні України існує
дефіцит фахівців цього напряму саме
тому, щоб розширити можливості факультету, підняти його рейтинг, а також конкурентоспроможність його випускників, в 2010 році на будівельногідромеліоративному факультеті відкрита нова інженерна спеціальність
6.080101 «Геодезія, картографія та
землевпорядкування». У зв’язку з цим
в 2013 році рішенням вченої ради університету
будівельногідромеліоративний факультет було
перейменовано в «Факультет водного
господарства, будівництва та землевпорядкування». Для нової спеціаль-

ності було придбано сучасне геодезичне устаткування, обладнання та прилади, наявність якого в навчальному
процесі повністю відповідає стандартам освіти напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування», створюється науково-методична база,
здійснюється підготовка кандидатів і
докторів наук через аспірантуру і докторантуру. Перший випуск фахівців цієї
спеціальності на факультеті водного
господарства, будівництва та землевпорядкування планується на червень
2015 року.
ГІМН ФАКУЛЬТЕТУ
Текст Поляшова Ю.А.
Музыка Алексеенко В.
Лазурь небес, бескрайних свет полей
Под рукотворной радугой дождя.
Мелиоратор! - Нужен ты земле
Ей в пекле зноя туго без тебя.
Припев
Да
здравствует
стройгидрофакультет
В моей судьбе он вечно будет жить!
Ему альтернативы просто нет
И славные его ждут рубежи.
Земле мы нашей жажду утолим,
Где надо- отведем избыток вод
Чтоб хлеб родился и сады цвели,
Чтобы с достатком был всегда народ.
Припев
Веселые звените голоса
Лазурно-желтый развевайся флаг!
В нем наши нивы, наши небеса,
А, может, и воды в нем синий знак.
Припев

В.В. Морозов – к.с.-г.н., професор
А.Т.Петрова – к.т.н., доцент
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● Навчання

ЗНАННЯ – СКАРБНИЦЯ, АЛЕ КЛЮЧ ДО НЕЇ – ПРАКТИКА
У кожному вищому навчальному закладі програмою підготовки фахівців передбачена виробнича практика, яка покликана
поєднувати теоретичні знання з
практичними навичками, ознайомити з умовами, максимально
наближеними до майбутньої
професійної діяльності, а також
оцінити правильність вибору
спеціальності студента. Виробнича практика, як один із етапів
навчання студентів, має визначальне значення в підготовці
фахівця галузі тваринництва.
2-5 вересня 2014 року на біолого-технологічному факультеті
відбувся захист звітів із загально-технологічної практики студентами 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Відповідно до навчальної програми студенти після 3 курсу проходили загальнотехнологічну практику з 10 червня по 26 липня 2014 року у кращих господарствах Південного
регіону України.
Зокрема, Інститут тваринництва степових районів «Асканія
Нова», ТОВ «Фрідом Фарм Бекон», ПП Урсуленко О.А., ДПДГ
Інститут рису, СГВК «Лідія», ТОВ
«Зоотехнологія», ДП «Гауда»,
ТОВ «Данон Дніпро», СТОВ
«Перше травня», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», СТОВ
«Дніпро», ПАТ «Чорнобаївське»
та інші, де вони працювали дублерами завідувачів ферм, бригадирів тваринництва, зоотехніків-селекціонерів, техніків з племінних записів, завідувачів пунктів штучного осіменіння тварин
та інших категорій працівників
тваринництва.
Метою даної практики було
узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і
умінь, що формують фахівців,
відповідно
до
освітньокваліфікаційного рівня, сприяють
поліпшенню якості їх підготовки.

прийомами і методами, що є
складовими новітніх технологій,
а саме:
 прийняття
самостійних
рішень, виходячи із конкретної
виробничої ситуації;
 впровадження у виробництво прогресивних технологій
та результатів наукових досліджень;
 співпраці з трудовим колективом;
 оволодіння
відповідної
робітничої професії.
За підсумками захисту звітів
загально-технологічної практики встановлено, що майбутні
випускники мають реальну можливість вирішувати складні
питання з майбутнім працевлаштуванням. І таких прикладів на біолого-технологічному
факультеті за останній період є
достатньо багато.
На сьогоднішній день випускники факультету працюють на
ключових посадах в таких знаних підприємствах – ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ
«Агро-Овен», ТОВ «Данон Дніпро», ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»,
ПАТ Чорнобаївське, ТОВ «Торговий дом «Долинське», СГВК
«Таврія», Інститут тваринництва
степових районів «Асканія Нова»
та інші. Підтвердженням тому є
низка листів-подяк від керівників згаданих господарств, де
молоді фахівці характеризуються значною практичною підготовкою з питань огранізації
виробництва та переробки продукції тваринництва, проведення навчання підлеглих з питань
інноваційних технологій отримання високоякісної продукції.
Отже, виробнича практика –
це дуже важлива репетиція
майбутньої трудової діяльності,
тому до неї треба поставитися
серйозно і відповідально. Можливо, саме вона допоможе зрозуміти правильність вибору
майбутньої професії та послужить відправною точкою в
кар’єрному зростанні молодої
людини.

Основним завданням загальнотехнологічної практики було підготувати студентів до самостійної
роботи на виробництві в якості
техніка технолога з виробництва і
переробки продукції тваринництва, фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти
В.І.Вороненко - декан БТФ, доцент
О.В.Ведмеденко – к.с.-г.н., доцент
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● Історія

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Херсонського державного аграрного університету
(до 140-річчя від дня заснування)
«Якщо в результаті якої-небудь руйнівної катастрофи
з лиця землі зникнуть всі центри освіти та культури,
якщо на світі не залишиться нічого, крім бібліотек –
у світу і людства буде можливість відродитися»
(Д. Лихачов)

Наукова бібліотека Херсонського
державного аграрного університету
була заснована при Херсонському
земському сільськогосподарському
училищі у 1874 році. Про бібліотеку
училища згадується в короткому
історико-економічному нарисі «Итоги
двадцатипятилетия Херсонского городского самоуправления» составитель Д.Н. Горловский.- Херсон, 1896:
«Обстановка
училища
цілком
відповідає своєму призначенню. Тут
є всі необхідні посібники, приладдя,
апарати, лабораторія та бібліотека.
Взагалі в науковому відношенні училище представлено прекрасно.
Слухачів – 174.»
В «Отчете о состоянии Херсонского земского сельскохозяйственного училища за 1904 год» окремим
розділом виділена робота бібліотеки
училища. Обов’язки завідуючого
бібліотекою виконував викладач
Федір Дмитрович Рубін, який згодом
став
доктором
сільськогосподарських наук, професором та директором Земського с.-г.
училища, а потім і с.-г. технікуму.
Бібліотека на той час складалася з
восьми відділів.
У
20-х
роках
фонд
фундаментальної бібліотеки комплектувався періодичними видан-

нями. Для читальної зали
передплачувалися місцеві
видання, а також Харківські
та Московські газети і журнали. У 1921 році студентський комітет с.-г. технікуму видав
книгу
викладача
технікуму
І.К.Пачоського
“Основы фитосоциологии”.
Зараз
ця
книга
–
бібліографічна
рідкість.
Унікальні екземпляри цього
видання знаходяться в фонді наукової
бібліотеки.
На початок 40-х років бібліотека
нараховувала майже 100 тис.томів
книжкового фонду. Під бібліотеку було
відведено 7 великих світлих кімнат, 4
книгосховища, абонемент, читальна
зала, кабінет завідуючої та відділення
бібліотеки при гуртожитку. Під час Великої Вітчизняної війни в приміщенні
навчального закладу розміщалися німецькі казарми та конюшні. Був знищений майже весь бібліотечний
фонд, ним опалювалися приміщення.
У 1944 році, після визволення Херсона
від
німецько-фашистських
загарбників, все в бібліотеці починалося, практично, з нуля. Силами колективу інституту вдалося зібрати
5610 книг.
На початок 50-х років бібліотека
перейшла в приміщення, яке вона
займала до війни. При гуртожитку №1
була окрема бібліотека та читальна
зала на 50 посадкових місць, до
послуг
читачів
відкрили нову читальну залу в головному корпусі
загальною
площею 88 кв.м. на
80
посадкових
місць.
70-80 роки в
історії бібліотеки
були дуже насиченими та важливими: виділялися
нові приміщення
(в корпусі факультету водного гос-

подарства, будівництва та землевпорядкування відкрита бібліотека),
працюють пересувні бібліотечні пункти на кафедрах, створена бібліотечна Рада.
З 1979 року бібліотека Херсонського СГІ стає Координаційним
центром сільськогосподарських бібліотек Херсонського територіального
об’єднання, здійснює загальне методичне керівництво, надає методичну та практичну допомогу з усіх питань бібліотечно-інформаційної роботи, координує та кооперує їх діяльність, вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід, впроваджує інноваційні технології, проводить семінари, науково-практичні
конференції та інші заходи, що сприяють підвищенню професійної кваліфікації, загальноосвітнього та культурного рівня бібліотечних працівників. Бібліотека набула статусу «наукова»
Сьогодні Наукова бібліотека
Херсонського державного аграрного
університету - інформаційний, культурно-освітній, навчально-науковий
та методичний центр сільськогосподарських бібліотек Херсонської області.
За 140 років існування сформовано унікальний багатогалузевий
фонд, який налічує майже 500 тис.
примірників і являє собою зібрання
наукової, навчальної й довідкової літератури, періодичних видань, іноземної літератури на англійській, німецькій, французькій та ін. мовах,
аудіовізуальних документів, електронних видань.
Комплектується літературою з
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питань аграрного виробництва, рослинництва, землеробства, механізації агрокомплексу, сільськогосподарських меліорацій, біотехнології
тварин, ветеринарної медицини, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту, фінансів, економічної кібернетики, промислового та цивільного будівництва, землевпорядкування
і кадастру, геоінформаційних систем
і технологій та ін..
Щорічно до фонду надходить 7-8
тис. документів, передплачується
понад 100 найменувань вітчизняних
та зарубіжних періодичних видань,
обслуговується понад 7 тис. користувачів, число книговидач складає
близько 900 тис., відвідувань - більш
180 тис.
До послуг читачів 2 абонементи,
7 читальних залів (в тому числі Електронна читальна зала).
Успішно впроваджуються нові
інформаційні технології. З наявністю
локальної мережі та АІБС ІРБІС йде
автоматизація всіх основних бібліотечних процесів: обробка, зберігання
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й надання даних, створення бібліографічно-інформаційної
продукції,
можливість комунікативного обміну
інформації та ін.. Зроблені значні кроки у створенні Електронної бібліотеки,
як засобу накопичення й розповсюдження інформаційних ресурсів університету.
Удосконалюється корпоративний
процес каталогізації, комунікативний
обмін інформацією, випуск бібліографічних та біобібліографічних покажчиків та списків літератури. Видавнича
робота Бібліотеки здійснюється за серіями «Історія університету» та «Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України» (серії започатковано у 2005р.)
Для вдосконалення інформаційного забезпечення навчального й наукового процесів, створено Електронний
каталог Корпоративної бібліотечної
системи університету (ЕК КБС ХДАУ),
до складу якої входять сільськогосподарські бібліотеки Херсонського територіального об’єднання. Йде активне формування та використання

об’єднаних інформаційних ресурсів.
Особливою гордістю бібліотеки є
Фонд рідкісних та коштовних книг,
який налічує майже 700 примірників
унікальних книг з сільського господарства, ботаніки, генетики, ентомології, зоології, геології, інших галузей
знань, хронологічні рамки (1826-1946
рр.)
За загальними результатами
рейтингу серед сільськогосподарських бібліотек ВНЗ України ІІІ-IV рівнів
акредитації
наукова
бібліотека
Херсонського ДАУ займає друге місце.
Сьогодні бібліотеку називають
«серцем інформаційного суспільства,
територією
толерантності»,
найголовнішою складовою якої є
працівники бібліотеки.
Від їхньої професійності залежить не лише якість задоволення
інформаційних потреб користувачів,
а й успішність трансформації бібліотеки
у
сучасні
бібліотечноінформаційні центри.

Ми, бібліотекарі, працюємо для наших читачів,
на благо нашого університету!
Н.В.Анічкіна - директор наукової бібліотеки
Т.В.Гончаренко - заступник директора наукової бібліотеки
● Сучасність

ЗНАННЯ ДО ВЛАДИ ДОВЕДУТЬ
30 жовтня студентський актив ХГАУ
були присутніми на конференції, очолюваній головою Херсонської облдержадміністрації, Путіловим А.С.
Однією з основних тем зустрічі стало
обговорення подальшої долі випускників ВУЗу. Губернатор пропонує всім випускникам ВНЗ та особам, котрі завершують навчання, вступати до лав працівників облдержадміністрації. Путілов
стверджує, що в своїй роботі планує
опиратися на молодих та висококваліфікованих спеціалістів, адже саме вони
здатні впливати на розвиток Херсонської області і в соціальних, і в економічних сферах.
Губернатор заявив, що сам буде допомагати талановитим випускникам залучатися до роботи у владних органах,
адже за п’ять років свого правління він має намір максимально покращити та підвищити рівень життя на
Херсонщині.
Тож, випускники, - не втрачайте шансу! А студенти, доля яких ще не один рік буде напряму пов’язана з
ХГАУ, - навчайтесь! Вміння і знання – ось запорука успішної кар’єри та доброго заробітку!
Альона Мовчан - студентка 2 курсу 2 групи
економічного факультету
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● Фізкультура та спорт

НАШІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Заняття з фізичної культури і спорту сприяють розвитку
здоров’я, правильному формуванню і всебічному розвитку
організму, профілактиці захворювань, забезпеченню загальної і професійної прикладної фізичної підготовленості.
Спортивну славу Херсонського державного аграрного
університету складає неодноразовий переможець чемпіонатів України та міжнародних турнірів з кіокушин – карате
Пешенко Микита (студент 2 курсу біолого-технологічного
факультету):
- міжнародний турнір з кіокушин – карате у м. Лежайск
(Польша) – 1 місце;
- відкритий чемпіонат Молдови у м. Кишинів - 1 місце.
На Кубку України з бойового самбо серед юніорів Глазунов Іван (студент 2 курсу факультету водного господарства, будівництва та землевпорядкування) посів 3 місце.
На чемпіонаті області з важкої атлетики серед юніорів
студент 1 курсу ФРГП Бовкун Артем посів 2 місце, а Чорний Богдан студент 5 курсу БТФ на чемпіонаті області з боксу посів 3 місце.
Збірні команди ХДАУ приймали участь в обласних
змаганнях серед ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації за програмою ХІ обласної Універсіади:
- волейбол – 3 місце
- футзал - 2 місце
- шахи - 3 місце

настільний теніс (дівчата) - 3 місце
настільний теніс (чоловіки) - 3 місце
крос - 3 місце
баскетбол - 3 місце
На міжнародному рівні приймали участь у змаганнях 2
студента нашого університету. На державному рівні приймали участь у змаганнях 2 студенти, один з яких Бовкун
А. посів призове місце.
На обласному рівні в спортивних змаганнях приймали
участь 77 і стали призерами 53 студента з волейболу, баскетболу, кікбоксінгу, важкої атлетики, пауерліфтінгу, футзалу, міні-футболу, боксу, карате, веслування на байдарці
та каное.
Цього року була проведена Спартакіада університету
серед факультетів в якій приймали участь ‒ 473 чол. з 7
видів спорту (футбол, волейбол, настільний теніс, шахи,
баскетбол, футзал, крос), а також Спартакіада на факультетах серед груп, курсів з 5 видів спорту.
Кращим студентам-спортсменам та співробітникам університету оголошена подяка за спортивні досягнення і активну участь в організації спортивно-масової роботи, переможці нагороджені кубками, дипломами, призами та
отримали матеріальне заохочення.
В.М. Лишевська - доцент
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