
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  

АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 

 
СХВАЛЕНО 

Конференцією трудового колективу 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету  

«20» січня 2022 року 

 

 

 

 

ЗВІТ РЕКТОРА  
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  

ЮРІЯ ЄВГЕНОВИЧА КИРИЛОВА 
ЗА 2021 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2021 



2 

ЗМІСТ 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 

 

3 

1. Освітня діяльність та забезпечення якості вищої освіти 9 

1.1. Формування контингенту здобувачів вищої освіти 9 

1.2. Перелік освітніх програм 24 

1.3. Організація освітнього процесу 30 

1.4. Оновлення навчально-лабораторної бази 33 

1.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 39 

1.6. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 45 

1.7. Технічне забезпечення освітнього процесу 49 

1.8. Робота психологічної служби 52 

1.9. Реалізація ступеневої освіти 54 

2. Науково-дослідна та міжнародна діяльність 83 

3. Виховна, культурна та спортивно-масова діяльність 119 

4. Фінансово-економічна та соціальна діяльність 126 

5. Адміністративно-господарська діяльність 139 

6. Післядипломна освіта та дорадництво 141 

7. Навчально-дослідно-виробнича дільниця 144 

8. Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ 148 

9. База відпочинку «Колос» 157 

ДОДАТКИ 160 

 

 



3 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 

 

Створення Херсонського державного аграрно-економічного 

університету було започатковано рішенням Херсонського губернського 

земського зібрання сесії від 04.11.1872 р., на підставі якого було створено 

Херсонське земське сільськогосподарське училище. Відповідно до рішення 

об’єднаного засідання Херсонського губернського і повітового земельного 

відділів та Ради агрономів від 18.02.1920 р. Херсонське земське 

сільськогосподарське училище перетворено на Херсонський 

сільськогосподарський технікум. 

Згідно з постановою Ради наркомів УРСР від 14.08.1928 р. Херсонський 

сільськогосподарський технікум реорганізовано в Херсонський 

сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 02.06.1998 р. № 767 «Про створення 

Херсонського державного аграрного університету» на базі Херсонського 

сільського господарського інституту ім. О.Д. Цюрупи створено Херсонський 

державний аграрний університет. 

На підставі розпорядження Міністерства аграрної політики України від 

28.03.2005 р. № 17 «Про затвердження Статуту Державного вищого 

навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» 

затверджено повну назву університету – Державний вищий навчальний 

заклад «Херсонський державний аграрний університет». 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04.02.2015 р. № 87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів 

навчальних закладів та державної установи до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України» Державний вищий навчальний заклад «Херсонський 

державний аграрний університет» передано зі сфери управління Міністерства 

аграрної політики та продовольства до сфери управління Міністерства освіти і 

науки України. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.02.2020 року 

№ 210 «Щодо перейменування Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» Державний вищий 

навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» 

перейменовано у Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет (ХДАЕУ) – 

один із провідних закладів вищої освіти Півдня України, що був заснований 

у 1874 році. ХДАЕУ є одним із найстаріших закладів вищої освіти України та 

Європи, що здійснює підготовку здобувачів за багатоступеневою системою: 

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. 

Університет готує фахівців для всіх галузей економіки, екології, водного 

господарства, будівництва та інших галузей національної економіки, здійснює 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження.  

За роки свого функціонування ХДАЕУ став екосистемою з потужною 

освітньою, науковою, виробничою, культурною, спортивною сферами, 

осередком суспільного життя Херсонщини. На сьогодні основу концепції 
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розвитку Університету становить підготовка нової генерації фахівців, що 

вільно орієнтуються в конкурентному середовищі, розробляють ефективні 

стратегії та забезпечують економічне зростання в галузі застосування своїх 

професійних навичок і знань. 

В університеті діють інноваційні системи навчання: дуальна освіта, 

агроінтернатура, програми подвійних дипломів. ХДАЕУ є потужним освітнім 

та науковим осередком забезпечення ефективного розвитку аграрного 

сектору, суміжних із ним інших сфер національної економіки, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної освіти, інтеграції системи української 

освіти в єдиний європейський освітній простір. 

ХДАЕУ забезпечує здобувачів вищої освіти повноцінною 

інфраструктурою, новими технологіями, інноваційними освітніми програми, у 

тому числі і для осіб з особливими освітніми потребами. До структури 

університету входять п’ять факультетів: агрономічний (АФ), біолого-

технологічний (БТФ), архітектури та будівництва (ФАБ), рибного 

господарства та природокористування (ФРГП) та економічний (ЕФ); наукова 

бібліотека, 21 кафедра; 7 провідних наукових шкіл; Скадовський аграрний 

фаховий коледж ХДАЕУ; навчально-дослідно-виробнича дільниця; сучасна 

навчально-лабораторна база; навчально-науковий центр «Інститут 

післядипломної освіти та дорадництва»; Центр довузівської підготовки та 

міжнародної освіти; навчально-виробнича майстерня; навчальний розплідник; 

5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, три музеї, власна автономна котельня, 

спортивний комплекс, водна станція на р. Дніпро, відокремлений структурний 

підрозділ «База відпочинку «Колос» на березі Чорного моря. 

В Університеті функціонує Наглядова рада. В своїй діяльності 

Наглядова рада приділяє значну увагу забезпеченню участі університету у 

реалізації важливих державних програм; сприянню розвитку в Університеті 

наукових шкіл світового рівня; підтримці здорового морально-психологічного 

клімату; вживанню заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

університету; підтримці систем стимулювання високопрофесійної праці в 

університеті; пошуку додаткових джерел фінансування університету; 

вживання заходів щодо суворого дотримання фінансової дисципліни та 

боротьбі з корупцією. 

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців 

на основі комплексного співробітництва із зацікавленими підприємствами і 

організаціями, провідними роботодавцями, шляхом об’єднання 

інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних 

ресурсів партнерів, на факультетах ХДАЕУ сформовані та постійно діють 

Ради роботодавців. 

До складу Рад роботодавців факультетів входять представники 

обласних об’єднань організацій роботодавців, керівники (заступники 

керівників) провідних підприємств галузі, інші представники установ, 

організацій, підприємств, зацікавлені у послугах фахівців, що готує 

Університет. Ради роботодавців створені з метою прогнозування потреб 

ринку праці у фахівцях відповідної галузі, надання пропозицій щодо 
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удосконалення професійних вимог до фахівців, оцінки якості навчальних 

планів і освітніх програм підготовки фахівців, участі у розробці змісту, 

інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення освітніх 

програм підготовки здобувачів, спільної реалізації і ресурсної підтримки 

освітніх програм, проведення виробничих і переддипломних практик 

здобувачів вищої освіти, викладання в Школі аграрного лідера. 

На сьогодні, в Університеті працює понад 200 науково-педагогічних 

працівників, в тому числі: 2 академіка, 2 член-кореспондента НААНУ, 

26 докторів наук, 17 професорів, 119 кандидатів наук, 93 доценти. 
 

Таблиця 1 

Кадровий склад  

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

(станом на 31.12.2021) 

  Всього 
Науково-

педагогічних 

Допоміжний 

персонал 

1 Загальна кількість працівників 

(штатні та на умовах сумісництва) 455 204 251 

2 з п.1 штатних 444 195 249 

3 з п.2 мають науковий ступінь: 139 138 1 

 доктора наук 23 23  

 кандидата наук 116 115 1 

4 з п.3  мають вчене звання: 109 109 0 

 доцента (старшого наукового 

співробітника) 93 93 0 

 професора 16 16 0 

5 з п.1 на умовах сумісництва: 11 9 2 

6 з п.5 мають науковий ступінь 6 6 5 

 доктора наук 3 3 0 

 кандидата наук 3 3 0 

7 з п.6 мають вчене звання 1 1 0 

 доцента (старшого наукового 

співробітника) 0 0 0 

 професора 1 1 0 

8 Загальна кількість працівників, 

які мають науковий ступінь 

(штатні та на умовах сумісництва) 145 

 

 

х 

 

 

х 

 з них доктора наук  26 х х 

 з них кандидата наук  119 х х 

9 Загальна кількість працівників, 

які мають вчене звання (штатні та 

на умовах сумісництва) 110 

 

 

х 

 

 

х 

 з них доцента (старшого наукового 

співробітника) 93 

 

х 

 

х 

 з них професора 17 х х 
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Університетом ведеться системна робота щодо аналізу кадрового 

забезпечення кафедр у напрямі аналізу публікаційної активності науково-

педагогічних працівників, їх відповідності дисциплінам, що викладаються, 

системності та результативності наукової та інноваційної діяльності. 

На сьогодні, структуру викладацького складу Університету формує 

більшість науково-педагогічних працівників та співробітників університету 

(76 %) мають науковий ступінь (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура викладацького складу  

Херсонського державного аграрно-економічного університету (у %) 

 

На вимогу Міністерства освіти і науки України, з метою покращення та 

спрощення процедур ліцензування та акредитації, інформацію про всіх 

науково-педагогічних працівників Університету внесено до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти в контексті реалізації освітнього процесу за 

спеціальностями та освітніми програмами та забезпечення окремих освітніх 

компонентів за освітніми програмами. У 2021 році ХДАЕУ є єдиним закладом 

вищої освіти в регіоні, що включено до пілотного проекту з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти. 

Відповідно до наказу Міністерства і освіти України від 15.09.2021 

№ 991 Херсонський державний аграрно-економічний університет увійшов до 

переліку закладів фахової передвищої та вищої освіти для впровадження 

упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти за обраними спеціальностями. 

Від ХДАЕУ такими спеціальностями є:  

- 192 Будівництво та цивільна інженерія (із залученням ТОВ «ХЕРСОН-

РЕМ-СТРОЙ»; ПП «Індустріальна промислова компанія»; Державного 

58,3

12,7

29

кандидат наук доктор наук, професор інші
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підприємства дослідного господарства (ДПДГ) Інституту рису НААН 

України);  

- 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградарство (із залученням 

Приватного підприємства «Органік сістем»; Приватного 

сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Роднічок»; 

Фермерського господарства «Органік сістемс»; Фермерського 

господарства «САПЕРАВІ»; ПП Павлівські); 

- 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

(із залученням Приватного акціонерного підприємства «Агрохолдінг 

Авангард»; Філії «Чорнобаївське»; ТОВ «Данон-Дніпро»); 

- 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство 

(із залученням Херсонського обласного управління лісового та 

мисливського господарства); 

- 207 Водні біоресурси та аквакультура (із залученням ДУ «Херсонський 

виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових 

риб», ДУ «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий 

рибовітворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика»); 

- 241 Готельно-ресторанна справа (із залученням ТОВ «КОМПАНІЯ БАРІН», 

ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» Готель «Оптіма», ПП Янчев С.П. Готель 

«Мускат», ФОП Колесніченко Ю.С. Ресторан «Пан Атаман». 

У 2021 році співробітниками ХДАЕУ подано заявок на 18 патентів та 

45 свідоцтва на авторське право, одержано 15 патентів та 42 авторських 

свідоцтва. 28.10.2021 року Херсонський державний аграрно-економічний 

університет включено до Державного реєстру наукових установ, яким 

надається підтримка держави (Наказ МОН від 21.10.2021 № 1152). 

В Університеті здійснюється підготовка аспірантів та докторантів, які 

мають змогу захистити результати власних досліджень у діючий 

спеціалізованій Вченій раді по захисту кандидатських і докторських 

дисертацій за спеціальностями 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації та 

06.01.09 – рослинництво. Це забезпечує ступеневу освіту та підготовку 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для потреб сфери освіти 

взагалі, та університету зокрема. У Херсонському державному аграрно-

економічному університеті здобувачі вищої освіти мають можливість 

проходити підготовку за п’ятьма освітніми та науковими рівнями, а саме: 

початковий рівень (короткий цикл) – 4 спеціальності; перший (бакалаврський) 

рівень – 28 спеціальностей; другий (магістерський) рівень – 

19 спеціальностей; третій (освітньо-науковий) рівень – 4 спеціальності та 

підготовку докторів наук за 2 спеціальностями. 

На базі Університету продовжує діяльність Освітній центр 

«Крим/Донбас-Україна», що забезпечує можливість вступу молоді, яка 

проживає на тимчасово окупованих територіях до закладів вищої освіти 

України, та сприяє залученню до освітнього процесу нашого університету 

десятків бажаючих навчатися та отримати якісну вищу освіту за різними 

спеціальностями та рівнями вищої освіти в Україні. 
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За результатами онлайн-брифінгу Міністерство освіти і науки України 

«Підсумки вступної кампанії до українських закладів вищої освіти з 

тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму у 2021 році» Херсонський 

державний аграрно-економічний університет посів 2 місце серед закладів 

вищої освіти України за популярністю у 2021 році у вступників із Криму та 1 

місце на півдні України. На сьогодні в Університеті навчається понад 100 осіб 

з тимчасово окупованого Криму.  

У 2021 році Херсонський державний аграрно-економічний університет 

увійшов до 20-ки вишів, для яких запроваджено підготовчі курси зі 

стипендіальним забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих територій. 

При цьому, ХДАЕУ став єдиним університетом на Херсонську, Миколаївську 

та Запорізьку області, де вперше запроваджено підготовку, забезпечення та 

проведення безоплатного навчання на курсах з підготовки до вступу до 

державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання 

яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та 

Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії 

зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя.  

За результатами діяльності у 2021 році Херсонський державний 

аграрно-економічний університет покращив свої позиції на 10 пунктів за 

даними рейтингування ТОП-200 Україна (128 місце у 2021 році), при цьому 

на 9 позицій було покращено науково-видавничу діяльність за показником 

Scopus. 

Вперше у 2021 році ХДАЕУ потрапив до міжнародного рейтингу         

U-Multirank, що демонструє діяльність закладів вищої освіти у 

багатовимірних показниках за п’ятьма категоріями: навчання і викладання, 

дослідження, трансфер знань, міжнародна орієнтація, регіональна співпраця. 

Зібрані дані слугують для представлення результатів діяльності закладів 

вищої освіти на порталі U-Multirank, що дозволяє отримати повну інформацію 

щодо їх конкурентних переваг та зон розвитку. Херсонський державний 

аграрно-економічний університет має п’ять найвищих оцінок: по дві в групах 

«Навчання» та «Дослідження», та одну в – «Трансфер технологій». 

ХДАЕУ сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі підписаних 

угод про співробітництво з закладами вищої освіти та організаціями Європи і 

світу. У 2021 році заключили меморандуми про співпрацю: Lycee agricole 

prive saint Christophe (Франція); Wolkite University (Ефіопія); Республіканське 

науково-виробниче дочірнє унітарне підприємство «Інститут плодівництва» 

(Білорусь); CRENG (Сервіс-офіс з управління кризами та ризиками на 

транспорті) в рамках програми Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері 

транспортних послуг. 

У 2021 році Університет продовжив багаторічну співпрацю з 

провідними університетами та науковими установами Китайської Народної 

Республіки, Польщі, Грузії, Болгарії, Білорусі, Ефіопії, Франції, США. 
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1. Освітня діяльність та забезпечення якості вищої освіти 
 

1.1. Формування контингенту здобувачів вищої освіти 

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти у Херсонському 

державному аграрно-економічному університеті у 2021 році здійснювався 

відповідно до Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Херсонському державному аграрно-економічному університеті в 2021 році (зі 

змінами та доповненнями), затверджених рішенням Вченої ради ХДАЕУ від 

29 грудня 2020 р., протокол № 7 (введено в дію наказом ректора від 29 грудня 

2020 р. № 94-ОД), від 27 травня 2021 р., протокол № 12 (введено в дію 

наказом ректора від 27 травня 2021 року № 52-ОД), від 25 червня 2021 р., 

протокол № 13 (введено в дію наказом ректора від 25 червня 2021 року № 65-

ОД), від 14 вересня 2021 р., протокол № 2 (введено в дію наказом ректора від 

14 вересня  2021 року № 87-ОД), розроблених відповідно до Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої  освіти в 2021 році» від 15 жовтня 2020 року 

№1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09 грудня 

2020 року за №1225/35508, наказу МОН України від 01 березня 2021 р. №271 

«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. 

за № 505/36127, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 

2021 року № 499 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 р. за № 794/36416, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2021 року № 890 «Про 

затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2020 року № 1274», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31 серпня 2021 р. за № 1139/36761. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет оголосив на 

2021 рік прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенями 

вищої освіти: «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор 

філософії», «Доктор наук» за формами навчання відповідно до Ліцензії 

Міністерства освіти і науки України АЕ № 527473 від 14 листопада 

2014 року, Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти та затверджених Вченою радою університету від 29 грудня 2020 року 

Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Херсонському 

державному аграрно-економічному університеті в 2021 році.  

Відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів за освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) та ліцензованого обсягу ХДАЕУ, наказу 
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Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення 

переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 

переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за 

№ 20/29888 та підготовка фахівців за початковим (коротким циклом), за 

першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-

науковим) рівнями вищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 

2015 р. № 266 й на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 в 

університеті у 2021 році здійснювався вступ за такими спеціальностями: 

015 Професійна освіта (Економіка), 022 Дизайн, 051 Економіка, 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, 081 Право, 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 181 Харчові 

технології, 183 Технології та захист навколишнього середовища, 

191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 

193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 

203 Садівництво та виноградарство, 204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 205 Лісове господарство, 206 Садово-

паркове господарство, 207 Водні біоресурси та аквакультура, 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, 241 Готельно-ресторанна 

справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування. 

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців та науково-

педагогічних кадрів у 2021 році за освітніми та науковими ступенями 

«Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор 

наук» доведені Міністерством освіти і науки України і становлять: 

- за ступенем «Молодший бакалавр» – 25 місць для денної форми 

навчання (в т.ч. за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування – 7 осіб; 

193 Геодезія та землеустрій – 8 осіб; 204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва – 10 осіб);  

- за ступенем «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти – 

205 місць (в тому числі: денна форма – 168 осіб, заочна форма – 37 осіб); 

- за ступенем «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти – 

5 місця для денної форми навчання (за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза); 

- за ступенем «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 

ОС «Молодший бакалавр» – 96 місць (в т.ч.: денна форма – 87 осіб, заочна 

форма – 9 осіб); 

- за ступенем «Магістр» на базі ступенів вищої освіти – 97 місць 

(денна форма навчання); 

- за ступенем «Доктор філософії» – 11 місць (в т.ч.: денна форма – 

9 осіб, вечірня – 2 особи); 

- за ступенем «Доктор наук» – 1 місце. 
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Приймальна комісія університету здійснювала свою діяльність щодо 

процесу прийому документів та його документального забезпечення 

відповідно до Положення про приймальну комісію Херсонського державного 

аграрно-економічного університету на 2021 рік, затвердженого Вченою радою 

університету від 29 грудня 2020 року (протокол №7) відповідно до Положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 

№ 1353/27798.  

Положення про приймальну комісію ХДАЕУ та Правила прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Херсонському державному аграрно-

економічному університеті в 2021 році (зі змінами та доповненнями) 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету 

(www.ksau.kherson.ua). Склад приймальної комісії в кількості 19 осіб 

затверджено наказом ректора 30 грудня 2020 року № 95-ОД «Про 

затвердження складу Приймальної комісії на 2021 рік». 

Відповідно до наказу від 26 лютого 2021 року № 15-ОД «Про створення 

фахових атестаційних комісій та комісій по проведенню співбесід», створені 

фахові атестаційні комісії та комісії по проведенню співбесід для організації 

та проведення фахових вступних випробувань зі спеціальностей, за якими 

здійснювався вступ до університету. Згідно вищезазначеного наказу створені 

комісії по проведенню вступних випробувань з української мови та 

літератури, математики, біології, фізики, географії, історії України, іноземної 

мови, хімії та творчих конкурсів.  

Відповідно до наказу від 26 лютого 2021 року № 14-ОД «Про створення 

апеляційної комісії» для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій 

абітурієнтів при вступі до університету створено апеляційну комісію. 

Порядок подання та розгляду апеляцій доведено до відома абітурієнтів на 

інформаційному стенді та на офіційному сайті університету, як це зазначено в 

Порядку формування апеляційної комісії та проведення апеляційної 

процедури для вступників, затверджених рішенням Вченої ради ХДАЕУ від 

29 грудня 2020 р., протокол №7 (введено в дію наказом ректора від 29 грудня 

2020 р. № 94-ОД). 

Для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення 

особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних 

з прийомом вступників, при вступі на навчання у 2021 році відповідно до 

Правил прийому та Положення про приймальну комісію наказом від 

26 лютого 2021 року № 18-ОД «Про створення відбіркової комісії» 

затверджено голову, відповідального секретаря та технічний персонал 

відбіркової комісії. 

Наказом від 27 травня 2021 року № 53-ОД «Про закріплення 

адміністратора та користувачів для роботи з ЄДЕБО» призначено 

відповідальних осіб за супровід та роботу інформаційної системи «Конкурс» 

та «Електронний вступ», за внесення відомостей та даних до ЄДЕБО. 

Засідання приймальної комісії проводяться відповідно до плану роботи, 

http://www.ksau.kherson.ua/
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затверджених ректором університету 30 грудня 2020 року, оформлюються 

протоколами. 

Наказом від 26 лютого 2021 року № 21-ОД «Про призначення керівника 

освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»» керівником освітніх 

центрів, через які за спрощеною процедурою можуть вступати особи, місцем 

проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській 

областях,  відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної  

(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окуповані території у Донецькій та Луганській областях, призначено 

відповідального секретаря приймальної комісії, старшого викладача кафедри 

публічного управління та адміністрування Панкратьєву Т.Л. 

В університеті є в наявності всі необхідні нормативні, інструктивні та 

розпорядчі документи, які регламентують організацію та проведення прийому 

на навчання до університету у 2021 році. Фактів зміни переліку предметів, що 

визначені Правилами прийому, не відбувалося. Внутрішніх вступних 

випробувань для осіб, яким це заборонено за Умовами прийому, або при 

поданні сертифікатів нижче 100 балів перескладання цього предмету не 

відбувалося. У 2021 році проводились вступні випробування, творчі конкурси 

для вступу на спеціальності 191 Архітектура та містобудування та 022 Дизайн, 

графік проведення яких оприлюднено на офіційному веб-сайті університету та 

інформаційному стенді приймальної комісії. 

Бланкова продукція приймальної комісії відповідала зразкам, 

встановленим Міністерством освіти і науки України згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 415 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

(фахової передвищої) освіти».  

Усі заяви від абітурієнтів були відображені своєчасно відповідно до 

Правил прийому. Рейтингові списки формувались приймальною комісією з 

ЄДЕБО та оприлюднювались у повному обсязі на офіційному веб-сайті 

університету та інформаційній дошці приймальної комісії.  

На інформаційних дошках приймальної комісії та офіційному сайті 

університету розміщена інформація щодо спеціальностей підготовки фахівців, 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, Правила 

прийому, Положення про апеляційну комісію, про проведення електронної 

подачі документів абітурієнтів до ХДАЕУ. На всіх інформаційних носіях 

висвітлено номери телефонів «Гарячої лінії» Міністерства освіти і науки 

України. 

На сайті університету (http://www.ksau.kherson.ua/) у розділі 

«Абітурієнт» під час Вступної кампанії 2021 року була наведена така 

інформація: 

1. Підготовчі курси для осіб з ТОТ: 

- Програма підготовчих курсів зі стипендіальним забезпеченням 

для молоді з тимчасово окупованих територій та лінії зіткнення; 

- Оголошення; 

- Процедура вступу та необхідні документи; 

http://www.ksau.kherson.ua/abiturientu/pktot.html
http://www.ksau.kherson.ua/abiturientu/pktot.html
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- Контакти та адреса; 

- Положення про підготовку до вступу до ХДАЕУ. 

2. Освітній центр «Крим/Донбас-Україна»: 

- Правила прийому до ХДАЕУ осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території України, для здобуття вищої освіти у 2021 р. 

- Місце знаходження, номери телефонів, графік роботи освітнього 

центру; 

- Інформаційні матеріали для вступників ТОТ; 

- Нормативні документи Міністерства освіти і науки України; 

- Нормативні документи Управління освіти Херсонської обласної 

державної адміністрації; 

- Нормативні документи ХДАЕУ; 

- Телефони консультативної підтримки МОН, фонду «Відкрита 

політика». 

3. Довузівська підготовка: 

- Положення про відділ Центр довузівської підготовки та 

міжнародної освіти; 

- Положення про організацію набору на навчання іноземців та осіб 

без громадянства; 

4. Олімпіада вступника: 

- Звернення до вступника; 

- Умови участі в Олімпіаді; 

- Контакти для звернення; 

- Положення про Всеукраїнську олімпіаду ХДАЕУ для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти; 

- Завдання з навчальних предметів дистанційного туру Олімпіади. 

5. Приймальна комісія: 

- Положення про приймальну комісію;  

- Порядок формування апеляційної комісії та проведення 

апеляційної процедури для вступників; 

- Протоколи засідань приймальної комісії; 

- Графік роботи приймальної комісії на 2021 рік; 

- Контакти, адреса; 

- Засідання приймальної комісії; 

- Рейтингові списки вступників; 

- Списки рекомендованих до зарахування; 

- Списки зарахованих. 

6. Правила прийому: 

- Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2021 році; 

- Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Херсонському державному аграрно-економічному університеті в 2021 році 

(зі змінами та доповненнями). 

7. Освітні програми. 

8. Вартість навчання та проживання в гуртожитках. 
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9. Перелік ЗНО 2021 (перелік конкурсних предметів ЗНО (бюджетних та 

не бюджетних конкурсних пропозицій) для вступу у 2021 році для здобуття 

ступенів вищої освіти «Молодший бакалавр» і «Бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти. 

10. ЄВІ для магістрів: 

- Загальна інформація про Єдиний вступний іспит (ЄВІ); 

- Терміни та процедура реєстрації на ЄВІ, проведення ЄВІ; 

- Характеристика тесту ЄВІ; 

- Матеріали ЄВІ 2021 року з англійської, німецької, іспанської та 

французької мов: програма ЄВІ, загальна характеристика тесту, схеми 

нарахування балів; 

- Накази Міністерства освіти і науки України стосовно ЄВІ; 

- Накази Українського центру оцінювання якості освіти стосовно 

ЄВІ. 

11. Державне замовлення: 

- Максимальні обсяги державного замовлення у 2021 році. 

12. Матеріально-технічне забезпечення: 

- Лабораторний фонд; 

- Аудиторний фонд; 

- Комп’ютерні класи; 

- Наша інфраструктура.  

13. Вступні іспити: 

- Програми; 

- Розклад. 

14. Для осіб з особливими потребами. 

На навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році всього подано 

2651 заяву від вступників, в тому числі за освітнім ступенем «Молодший 

бакалавр» – 209, «Бакалавр» – 1933, за освітнім ступенем «Магістр» – 

509 заяв. Детальна інформація за формами навчання та освітніми рівнями 

представлена у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Кількість поданих заяв у 2019-2021 роках 
 

Рік 

Денна форма Заочна форма Вечірня 

Молодший 

бакалавр 

Бакалавр Магістр Бакалавр 
Магістр Магістр 

ПЗСО МС ПЗСО МС Бак. ПЗСО МС 

2019 14 1316 366 16 11 503 143 159 489 22 

2020 82 1552 143 43 3 480 202 43 321 8 

2021 209 1531 267 13 4 340 101 34 152 - 

 

Всього для здобуття вищої освіти подано 2651 заяв від вступників, серед 

яких на базі повної загальної середньої освіти для вступу для здобуття 

ступенів вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр» та «Магістр» на 

спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза 1854 заяви, на 

базі ОКР «Молодший спеціаліст», «Молодший бакалавр» і ступенів вищої 
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освіти подано 305 заяв, на ступінь вищої освіти «Магістр» на базі ступенів 

«Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» – 492 заяви. 

Інформація про кількість зарахованих вступників за денною та заочною 

формами навчання за ступенями вищої освіти наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Кількість зарахованих вступників за період 2019-2021 років,  

осіб за формами навчання  
 

Рік 

Денна форма Заочна форма Вечірня 

Молодший 

бакалавр 

Бакалавр Магістр Бакалавр 
Магістр Магістр 

ПЗСО МС ПЗСО МС Бак. ПЗСО МС 

2019 10 340 150 4 7 300 78 52 243 10 

2020 41 388 107 13 3 285 96 12 190 7 

2021 73 352 128 5 3 179 55 10 83 - 

 

Для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» на базі ступенів 

«Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» у 2021 році зараховано 179 осіб 

на денну форму навчання та 83 особи – на заочну. 

Інформація про кількість зарахованих вступників за джерелами 

фінансування за ступенями вищої освіти наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Кількість зарахованих вступників за період 2019-2021 роки,  

осіб за джерелами фінансування  
 

Рік 

Державне замовлення 
За кошти фізичних та/або  

юридичних осіб 

Молодший 

бакалавр 

Бакалавр Магістр Молодший 

бакалавр 

Бакалавр Магістр 

ПЗСО МС ПЗСО Бак ПЗСО МС ПЗСО МС Бак. 

2019 - 208 110 - 204 10 210 92 4 7 349 

2020 15 212 89 4 207 26 272 30 9 3 262 

2021 25 205 96 5 97 48 202 42 0 3 165 

 

На місця державного замовлення у 2021 році було зараховано 

428 абітурієнта, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 460 вступників. 

Приймальною комісією витримана процедура та строки формування й 

оприлюднення рейтингових списків вступників. Рішення Приймальної комісії 

про рекомендування до зарахування було оприлюднено в день його прийняття 

на офіційних стендах приймальної комісії та на сайті університету. 

Рейтинговий список вступників формувався за категоріями в такій 

послідовності: 

- вступники, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

- вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти); 

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 
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впорядковувались за алфавітом. 

У межах інших категорій рейтинговий список вступників 

впорядковувався: 

- за конкурсним балом (від більшого до меншого); 

- за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого. 

У рейтинговому списку вступників зазначались: ступінь вищої освіти, 

спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти; прізвище, 

ім’я, по батькові вступника; конкурсний бал вступника (крім зарахованих за 

співбесідою); пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для 

конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність); ознака підстав 

для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти); середній бал додатка до документа 

про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень). 

Прізвища вступників, що мали підстави для зарахування за квотою-2 

або вступали через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», 

підлягали шифруванню у всіх інформаційних системах. 

Рейтингові списки формувались приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднювались у повному обсязі на веб-сайті Університету.  

Приймальна комісія отримувала списки вступників, рекомендованих до 

зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за 

кожною конкурсною пропозицією, перевіряла їх на предмет достовірності 

поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Правилами 

прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для 

розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення в 2020 році (що затверджувались 

рішенням приймальної комісії і оприлюднювались шляхом розміщення на 

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету 

відповідно до строків, визначених у розділі V Правил прийому). 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються 

такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників. 

У таблиці 5 представлені дані щодо кількості зарахованих за освітнім 

рівнем «Молодший бакалавр». 

У 2021 році для здобуття ступеня вищої освіти «Молодший бакалавр» 

на базі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання 

зараховано:  

- на спеціальність 071 Облік і оподаткування – 27 осіб (7 – за 

державним замовленням та 20 – за кошти фізичних та/або юридичних осіб); 

- на спеціальність 081 Право – 9 осіб за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб;  

- на спеціальність 193 Геодезія та землеустрій – 23 особи (8 – за 

державним замовленням та 15 – за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

- на спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва – 14 осіб (10 – за державним замовленням та 4 – за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18/print#n129
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кошти фізичних та/або юридичних осіб).  

Таблиця 5 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем  

«Молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

(денна форма навчання) 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:  25 48 73 

1 071 Облік і оподаткування 7 20 27 

2 081 Право  9 9 

3 193 Геодезія та землеустрій 8 15 23 

4 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
10 4 14 

 

Дані про результати зарахування на денну та заочну форми навчання за 

державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб за 

ступенем вищої освіти «Бакалавр» наведено в таблицях 6 та 7. 

Таблиця 6 

Кількість зарахованих здобувачів у 2021 році за ступенем «Бакалавр» на 

основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання 
 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    168 184 352 

1 022 Дизайн середовища  2 2 

2 051 Економіка 3 6 9 

3 071 Облік і оподаткування 2 10 12 

4 072 Фінанси, банківська справа та страхування 5 14 19 

5 073 Менеджмент 2 20 22 

6 073 Менеджмент ІТ 7 7 14 

7 075 Маркетинг   3 3 

8 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
5 7 12 

9 101 Екологія 4 8 12 

10 103 Науки про Землю 2 2 4 

11 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
6 3 9 

12 181 Харчові технології 6 4 10 

13 183 Технології захисту навколишнього середовища 5 3 8 

14 191 Архітектура та містобудування 5 10 15 
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Продовження табл.6 
15 192 Будівництво та цивільна інженерія 14 3 17 

16 193 Геодезія та землеустрій 6 10 16 

17 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології 
5 1 6 

18 201 Агрономія 33 19 52 

19 202 Захист і карантин рослин 9 6 15 

20 203 Садівництво та виноградарство 4 1 5 

21 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
13 13 26 

22 205 Лісове господарство 2 1 3 

23 206 Садово-паркове господарство 6 3 9 

24 207 Водні біоресурси та аквакультура 6 4 10 

25 241 Готельно-ресторанна справа 6 15 21 

26 242 Туризм 4 4 8 

27 281 Публічне управління та адміністрування 8 5 13 

 

Таблиця 7 

Кількість зарахованих здобувачів у 2021 році за ступенем «Бакалавр»  

на основі повної загальної середньої освіти заочної форма навчання 
 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    37 18 55 

1 071 Облік і оподаткування  3 3 

2 073 Менеджмент 1 5 6 

3 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
1 

1 2 

4 101 Екологія  1 1 

5 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 1  1 

6 181 Харчові технології 3 
 3 

7 192 Будівництво та цивільна інженерія  2 2 

8 193 Геодезія та землеустрій 5  5 

9 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології 
2 

 2 

10 201 Агрономія 6 4 10 

11 203 Садівництво та виноградарство 2  2 

12 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 
3 

 3 

13 207 Водні біоресурси та аквакультура 13  13 

14 242 Туризм  2 2 
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Інформація про результати зарахування за ступенем вищої освіти 

«Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший 

бакалавр» зі скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання 

наведено в таблицях 8 та 9. 
 

Таблиця 8 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший 

бакалавр» зі скороченим терміном навчання денної форми навчання 
 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:  87 12 99 

1 051 Економіка (3 курс) 1  1 

2 071 Облік і оподаткування (3 курс) 3 1 4 

3 072 
Фінанси, банківська справа та страхування 

(2 курс) 
2 2 4 

4 073 Менеджмент (3 курс) 1 2 3 

5 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (3 курс) 
1 3 4 

6 101 Екологія (3 курс) 4  4 

7 103 Науки про Землю (3 курс) 3  3 

8 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (2 курс) 
2  2 

9 181 Харчові технології (3 курс) 7  7 

10 192 Будівництво та цивільна інженерія (2 курс) 8 1 9 

11 193 Геодезія та землеустрій (2 курс) 5 1 6 

12 201 Агрономія (2 курс) 15  15 

13 202 Захист і карантин рослин (2 курс) 3 1 4 

14 203 Садівництво та виноградарство (2 курс) 8  8 

15 204 
Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва (2 курс) 
7  7 

16 205 Лісове господарство (2 курс) 5  5 

17 206 Садово-паркове господарство (2 курс) 5  5 

18 207 Водні біоресурси та аквакультура (2 курс) 5  5 

19 241 Готельно-ресторанна справа (2 курс) 1  1 

20 242 Туризм (2 курс) 1 1 2 
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Таблиця 9 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший 

бакалавр» зі скороченим терміном навчання заочної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    9 0 9 

1 207 Водні біоресурси та аквакультура (2 курс) 9 0 9 

 

Дані про результати зарахування за ступенем «Бакалавр» на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст» і ступенів вищої освіти та студентів Університету, які 

навчаються не менше одного року та своєчасно виконують навчальний план, 

та за ступенем «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти на 1 курс 

та ОКР «Молодший спеціаліст» (за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза) на 2-3 курс із нормативним терміном навчання денної 

та заочної форм навчання наведено в таблицях 10-15. 

Таблиця 10 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Бакалавр» на 2 курс з нормативним терміном навчання  

(денна форма навчання) 
 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

На базі дипломів 

Всього молодшого 

спеціаліста  

повної 

вищої 

освіти 

Всього:    18 17 35 

1 072 Фінанси, банківська справа та страхування  1 1 2 

2 073 Менеджмент 1  1 

3 073 Менеджмент ІТ 1  1 

4 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  1 1 2 

5 101 Екологія 2  2 

6 191 Архітектура та містобудування  1 1 

7 192 Будівництво та цивільна інженерія 2  2 

8 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології 1  1 

9 201 Агрономія 1 2 3 

10 202 Захист і карантин рослин 3 3 6 

11 203 Садівництво та виноградарство   4 4 

12 205 Лісове господарство   1 1 

13 206 Садово-паркове господарство   1 1 
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Продовження табл.10 

14 207 Водні біоресурси та аквакультура    1 1 

15 241 Готельно-ресторанна справа 3  3 

16 281 Публічне управління та адміністрування 2 2 4 

 

Таблиця 11 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Магістр» на базі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:   5 0 5 

1 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 5 0 5 

 

Таблиця 12 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Магістр» на 2 курс з нормативним терміном навчання  

(денна форма навчання) 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

ОКР 

«Молодший 

спеціаліст» 

Всього 

Всього:    3 3 

1 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 3 3 

 

Таблиця 13 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Бакалавр» на 2 курс з нормативним терміном навчання  

(заочна форма навчання) 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

На базі 

диплому 

про вищу 

освіту 

Всього 

Всього:    5 5 

1 071 Облік і оподаткування 1 1 

2 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

1 

1 

3 192 Будівництво та цивільна інженерія 1 1 

4 203 Садівництво та виноградарство  2 2 
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Таблиця 14 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Бакалавр» на 3 курс з нормативним терміном навчання  

(денна форма навчання) 
 

№ 

Ш
и

ф
р
 с

п
ец

іа
л
ьн

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

На базі дипломів  

Всього 

молодшого 

спеціаліста 

повної 

вищої 

освіти 

Всього:    11 6 17 

1 071 Облік і оподаткування 6  6 

2 073 Менеджмент 1 4 5 

3 073 Менеджмент ІТ 1 1 2 

4 101 Екологія 2  2 

5 181 Харчові технології 1  1 

6 242 Туризм  1 1 

 

Таблиця 15 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Бакалавр» на 3 курс з нормативним терміном навчання  

(заочна форма навчання) 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
 

Назва спеціальності  

ОКР 

«Молодший 

спеціаліст» 

Всього 

Всього:    1 1 

1 071 Облік і оподаткування 1 1 

 

 

Дані про результати зарахування на денну та заочну форми навчання за 

ступенем вищої освіти «Магістр» на базі ступенів вищої освіти за джерелами 

фінансування наведено в табл. 16-17. 
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Таблиця 16 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році  

за ступенем «Магістр» денної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    97 82 179 

1 015 Професійна освіта (Економіка)  1 1 

2 051 Економіка 2 3 5 

3 071 Облік і оподаткування 3 9 12 

4 073 Менеджмент 2 7 9 

5 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
2 11 13 

6 101 Екологія 7 6 13 

7 181 Харчові технології 12 1 13 

8 192 Будівництво та цивільна інженерія 10 1 11 

9 193 Геодезія та землеустрій 8 8 16 

10 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології 
6 9 15 

11 201 Агрономія 18 15 33 

12 204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
10 1 11 

13 206 Садово-паркове господарство 8 1 9 

14 207 Водні біоресурси та аквакультура 8 2 10 

15 281 Публічне управління та адміністрування 1 7 8 

 

Таблиця 17 

Кількість зарахованих здобувачів вищої освіти у 2021 році за ступенем 

«Магістр» заочної форми навчання 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Назва спеціальності Бюджет Контракт Всього 

Всього:    0 83 83 

1 015 Професійна освіта (Економіка)  6 6 

2 051 Економіка  7 7 

3 071 Облік і оподаткування  1 1 

4 073 Менеджмент  7 7 

5 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 
1 1 

6 101 Екологія  6 6 

7 192 Будівництво та цивільна інженерія  13 13 
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Продовження табл.17 
8 193 Геодезія та землеустрій  7 7 

9 194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 

та водні технології 

 
1 1 

10 201 Агрономія  19 19 

11 206 Садово-паркове господарство  1 1 

12 207 Водні біоресурси та аквакультура  1 1 

13 281 Публічне управління та адміністрування  13 13 

 

У 2021 році 37 осіб з тимчасово окупованої території Крим 

скористалися спрощеною системою вступу через Освітній центр «Крим-

Україна» Херсонського державного аграрно-економічного університету. Це 

становить 11% від загальної кількості вступників даної категорії на 

материкову частину України.  

Найбільш привабливими для цьогорічних вступників стали такі освітні 

програми ХДАЕУ: «Готельно-ресторанна справа» (5 осіб), «Публічне 

управління та адміністрування» (5 осіб), «Менеджмент інформаційних 

технологій» (4 особи), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

(4 особи), «Геодезія та землеустрій» (4 особи), «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (3 особи), «Будівництво та цивільна інженерія» (3 особи), 

«Туризм» (2 особи), «Екологія» (2 особи), «Менеджмент» (1 особа), «Облік і 

оподаткування» (1 особа), «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» 

(1 особа), «Харчові технології» (1 особа), «Садівництво та виноградарство» 

(1 особа). 

У 2021 році приймальна комісія ХДАЕУ здійснювала прийом для 

здобуття вищої освіти за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» за 

спеціальностями: 051 Економіка, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва, 207 Водні біоресурси та аквакультура.  

За даним ступенем вищої освіти університетом отримано 11 місць 

державного замовлення по всім спеціальностям (денна форма – 9 місць, 

вечірня – 2 місця), з них 051 Економіка – 3 місця на денній формі навчання, 

201 Агрономія – 2 місця на денній та 1 місце на вечірній формах навчання, 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва – 2 місця 

на денній формі навчання, 207 Водні біоресурси та аквакультура – 2 місця на 

денній та 1 місце на вечірній формах навчання. 

До докторантури у 2021 році на місця державного бюджету було 

зараховано 1 особу за спеціальністю 201 Агрономія. 

 

1.2. Перелік освітніх програм 

У 2021 році Херсонський державний аграрно-економічний університет 

здійснював свою діяльність за 4 освітніми програмами початкового 

(короткого циклу) рівня, 27 освітніми програмами першого (бакалаврського) 

рівня, 17 освітніми програмами другого (магістерського) рівня та 4 освітніми 

програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 
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В таблиці 18 представлено перелік освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, з урахуванням галузей 

знань та рівнів вищої освіти. 

Таблиця 18 

Перелік освітніх програм  

за галузями знань та рівнями вищої освіти ХДАЕУ у 2021 році 

Галузь 

знань 
Освітня програма 

Ступінь вищої освіти 

Молодший 

бакалавр 
Бакалавр Магістр 

Доктор 

філософії 

01 Професійна освіта (Економіка)   +  

02 Дизайн середовища  +   

05 Економіка  + + + 

07 Облік і оподаткування + + +  

 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
 +   

 Маркетинг  +   

 Менеджмент  + +  

 Менеджмент IT  +   

 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
 + +  

08 Право +    

10 Екологія  + +  

 Науки про Землю  + +  

14 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
 +   

18 Харчові технології  + +  

 
Технології захисту навколишнього 

середовища 
 +   

19 Архітектура та містобудування  +   

 Будівництво та цивільна інженерія  + +  

 Геодезія та землеустрій + + +  

 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
 + +  

20 Агрономія  + + + 

 Захист і карантин рослин  +   

 Садівництво та виноградарство  +   

 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
+ + + + 

 Лісове господарство  +   

 Садово-паркове господарство  + +  

 Водні біоресурси та аквакультура  + + + 

21 
Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
  +  

24 Готельно-ресторанна справа  +   

 Туризм  +   

28 
Публічне управління та 

адміністрування 
 + +  
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Рис. 2. Динаміка запровадження освітніх програм підготовки  

здобувачів вищої освіти за 2017-2021 роки 
 

Ліцензійні обсяги за рівнями вищої освіти наведено в таблиці 19. 

Таблиця 19 

Ліцензійні обсяги за рівнями вищої освіти у 2021 році  

з/п Рівень вищої освіти 
Ліцензійний обсяг 

(на рік) 

Дата і номер рішення 

про видачу ліцензії 

1 Початковий рівень (короткий цикл) 75 
Наказ МОН від 30.03.2021 

№37-л 

2 Перший (бакалаврський) рівень 1690 
Наказ МОН від 30.03.2021 

№37-л 

3 Другий (магістерський) рівень 845 
Наказ МОН від 30.03.2021 

№37-л 

4 
Третій (освітньо-науковий/освітньо-

творчій) рівень 
80 

Наказ МОН від 30.03.2021 

№37-л 

 

У 2021 році отримано ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти за 

освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних 

кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання 

(табл. 20). 

Таблиця 20 

Перелік освітніх програм ХДАЕУ, що передбачають присвоєння 

професійних кваліфікацій з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання 

з/п 
Назва освітньої 

програми 

Код та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Ліцензійни

й обсяг (на 

рік) 

Дата і номер 

рішення про 

видачу 

ліцензії 

1 Право 081 Право 

початковий 

рівень  

(короткий цикл) 

25 

Наказ МОН 

від 04.03.2021 

№ 26-л 
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2 
Архітектура та 

містобудування 

191 

Архітектура та 

містобудування 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

50 

Наказ МОН 

від 04.03.2021 

№ 26-л 

3 

Ветеринарна 

гігієна, санітарія 

і експертиза 

212 

Ветеринарна 

гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

другий 

(магістерський) 

рівень 

35 

Наказ МОН 

від 04.03.2021 

№ 26-л 

 

Розподіл ліцензійних обсягів за рівнями вищої освіти між освітніми 

програмами підготовки здобувачів наведено в таблиці 21 з урахуванням 

освітніх програм, започаткованих для вступу 2022 року. 

Таблиця 21 

Розподіл ліцензійних обсягів за освітніми програмами  

(у т.ч. започаткованими у 2021 році)  
 

№ 
Код 

спеціальності 
Назва освітньої програми Ліцензований обсяг 

Підготовка молодших бакалаврів 

1.  071 Облік і оподаткування 25 

2.  081 Право 25 

3.  193 Геодезія та землеустрій 25 

4.  204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
25 

Підготовка бакалаврів 

1.  017 Фізична культура і спорт 50 

2.  022 Дизайн середовища 50 

3.  051 Економіка 40 

4.  071 

Облік і оподаткування  

(з можливістю здійснення підготовки 

іноземців та осіб без громадянства) 

60 

5.  072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  

(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

50 

6.  073 Менеджмент 100 

7.  073 Менеджмент ІТ 30 

8.  075 Маркетинг 40 

9.  076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
40 

10.  101 Екологія 80 

11.  103 Науки про Землю 30 

12.  141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
80 

13.  181 Харчові технології 70 

14.  183 
Технології захисту навколишнього 

середовища 
30 
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15.  191 Архітектура та містобудування 50 

16.  192 Будівництво та цивільна інженерія 90 

17.  193 Геодезія та землеустрій 110 

18.  194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
40 

19.  201 Агрономія 160 

20.  202 Захист і карантин рослин 40 

21.  203 

Садівництво та виноградарство  

(з правом підготовки іноземців та осіб 

без громадянства) 

40 

22.  204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
80 

23.  205 Лісове господарство 30 

24.  206 Садово-паркове господарство 30 

25.  207 

Водні біоресурси та аквакультура (з 

можливістю здійснення підготовки 

іноземців та осіб без громадянства) 

90 

26.  208 Агроінженерія 90 

27.  241 

Готельно-ресторанна справа  

(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

50 

28.  242 Туризм 50 

29.  281 Публічне управління та адміністрування 40 

Підготовка магістрів 

1.  015 Професійна освіта (Економіка) 50 

2.  051 Економіка 40 

3.  071 

Облік і оподаткування 

(з можливістю здійснення підготовки 

іноземців та осіб без громадянства) 

40 

4.  073 

Менеджмент  

(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

40 

5.  076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
30 

6.  101 Екологія 50 

7.  103 Науки про Землю 15 

8.  181 Харчові технології 50 

9.  192 Будівництво та цивільна інженерія 40 

10.  193 Геодезія та землеустрій 50 

11.  194 
Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології 
35 

12.  201 Агрономія 120 

13.  202 Захист і карантин рослин 30 

14.  204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
50 

15.  206 Садово-паркове господарство 35 

16.  207 Водні біоресурси та аквакультура 50 

17.  212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
35 



29 

Продовження табл. 21 

18.  241 Готельно-ресторанна справа  70 

19.  281 Публічне управління та адміністрування 50 

Підготовка докторів філософії 

1.  051 Економіка 20 

2.  201 Агрономія 30 

3.  204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
20 

4.  207 Водні біоресурси та аквакультура 10 

 

В університеті за 2021 рік відбувалася процедура акредитації освітніх 

програм за різними рівнями вищої освіти, що представлено в таблиці 22. 

 

Таблиця 22 

Перелік акредитованих освітніх програм ХДАЕУ у 2021 році 

з/п 
Код та назва 

спеціальності 
Назва ОП 

Дата 

проходження 

акредитації 

Строк дії Номер 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦІКЛ) 

1 
071 Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 
20.07.2021 01.07.2027 1977 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ 

1 
202 Захист і карантин 

рослин 

Захист і 

карантин рослин 
22.06.2021 01.07.2026 1840 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ 

1 181 Харчові технології Харчові технології 15.12.2021 01.07.2027 2669 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ 

1 051 Економіка Економіка 21.12.2021 21.12.2022 – 

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, згідно 

наказу від 26.03.2021 року № 677-Е на своєму засіданні 22.06.2021 року 

розглянуло акредитаційну справу № 0650/АС-21 щодо акредитації освітньої 

програми «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 

202 Захист і карантин рослин. Своїм рішення Національне агентство 

затвердило рішення ГЕР та акредитувало освітню програму з оцінками В за 

критеріями 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та оцінкою А – за критеріями 1, 3. 

Рішення ухвалено на засіданні Національного агентства 22 червня 

2021 року, протокол № 10 (53) та видано сертифікат з акредитації № 1840. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, згідно 

наказу від 16.09.2021 року № 1555-Е на своєму засіданні 15.12.2021 року 

розглянуло акредитаційну справу № 1499/АС-21 щодо акредитації освітньої 

програми «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

галузі знань – 18 Виробництво та технології, спеціальності – 181 Харчові 
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технології. Своїм рішенням Національне агентство затвердило рішення ГЕР 

щодо акредитації освітньої програми з оцінкою В за всіма критеріями. 

Рішення ухвалено на засіданні Національного агентства 15 грудня 

2021 року, протокол № 19 (3) та видано сертифікат з акредитації № 2669. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, згідно 

наказу від 16.04.2021 року № 872-Е на своєму засіданні 20.07.2021 року 

розглянуло акредитаційну справу № 0857/АС-21 щодо акредитації освітньої 

програми «Облік і оподаткування», рівень вищої освіти – Молодший 

бакалавр, галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальність – 

071 Облік і оподаткування. Своїм рішенням Національне агентство 

затвердило рішення ГЕР щодо акредитації освітньої програми з оцінкою В за 

всіма критеріями. 

Рішення ухвалено на засіданні Національного агентства 20 липня 

2021 року, протокол № 12 (55) та видано сертифікат з акредитації № 1977. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, згідно 

наказу від 18.10.2021 року № 1872-Е на своєму засіданні 21.12.2021 року 

розглянуло акредитаційну справу № 1811/АС-21 щодо акредитації освітньої 

програми «Економіка», рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність – 051 Економіка. 

З урахуванням висновку ГЕР з оцінкою Е за другим критерієм 

Національне агентство вирішило акредитувати освітню програму умовно 

(відкладено). Рішення ухвалено на засіданні Національного агентства 21 

грудня 2021 року, протокол № 20 (4). 

 

1.3. Організація освітнього процесу 

Херсонський державний аграрно-економічний університет функціонує 

відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, а також Положень, що 

регламентують його діяльність. Діяльність університетської спільноти на 

сьогодні має чіткі пріоритети щодо забезпечення та системного підвищення 

якості освітнього процесу, динамічного розвитку усіх форм навчання, 

вдосконалення чинних програм підготовки фахівців за освітніми та 

науковими рівнями вищої освіти з урахуванням пропозицій стейхолдерів; 

розширення переліку нових освітніх програм відповідно попиту вітчизняного 

та міжнародного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці, академічної мобільності науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти. Освітня діяльність в Університеті 

базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності 

та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, 

інших громадських та релігійних організацій, і передбачає ефективне 

використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших 

ресурсів, формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, 

роботодавців, закладів вищої освіти України та закордоном. 
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Освітній процес здійснюється в умовах накопичувальної кредитно-

трансферної системи та є динамічним з чіткими орієнтирами на сучасні зміни 

у національному, європейському та світовому освітньому просторі. 

Університет розвиває власне унікальне освітнє середовище у напрямах 

організації, забезпечення та реалізації підготовки гармонійно розвинених та 

освічених фахівців, здатних до постійного оновлення наукових знань, 

академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку 

в соціокультурній сфері та галузевих напрямах. 

У звітному періоді освітній процес зазнав певних трансформацій, 

викликаних запровадженням карантинних умов. Незважаючи на такі 

обставини, Університет продовжував надавати якісні освітні послуги 

здобувачам у дистанційному та змішаному режимі. Підводячи підсумки щодо 

організації освітнього процесу в умовах карантину можемо констатувати, що 

Університет адаптувався до проведення навчання в дистанційній формі. 

Найбільшою мірою цьому сприяло університетська система дистанційного 

навчання на базі Moodle. При цьому, науково-педагогічні працівники суттєво 

підвищили свій рівень професійної діяльності з використанням сучасних 

засобів відео та аудіо комунікації, проходження онлайн-курсів, тренінгів з 

цифрових технології та цифрової грамотності, стажувань та підвищення 

кваліфікації в Україні та за її межами, в тому числі в режимі онлайн.  

Важливим компонентом забезпечення якісної освітньої діяльності є 

навчально-методична робота, що здійснюється Університетом систематично 

та цілеспрямовано, основними напрямами якої в контексті реалізації 

ступеневої системи освіти були: 

- забезпечення дотримання ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності за всіма рівнями вищої освіти; 

- впровадження рекомендацій НАЗЯВО щодо підготовки фахівців з 

вищою освітою; 

- використання сучасних інформаційних технологій в освітній 

діяльності та її діджіталізація; 

- удосконалення системи оцінювання рівня навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти в умовах кредитно-трансферної системи; 

- поліпшення процедури формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти в контексті вибору навчальних дисциплін; 

- модернізація діючої системи опитування різних груп 

стейкхолдерів (здобувачів, випускників, роботодавців, представників 

академічної спільноти тощо). 

У 2021 році в Університеті продовжувалася робота щодо створення та 

оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін (підручники, 

навчальні посібники, методичні розробки, робочі програми дисциплін, що 

входять до освітніх програм з урахуванням ступневості підготовки фахівців). 

Інструментом інтегрованого оцінювання якості вищої освіти є 

академічний рейтинг, що є комплексним показником якості навчання 

студента, його розвитку на певному етапі. Такий показник визначає не тільки 

якість отриманих знань і вмінь з окремих дисциплін, а й активність, творчість 
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та самостійність здобувачів вищої освіти. За результатами заліково-

екзаменаційних сесій 2021 року показники успішності та якості навчання 

здобувачів вищої освіти відповідають нормативним вимогам. 

Згідно рейтингів успішності у 2021 році здобувачам вищої освіти 

ХДАЕУ було призначено академічні стипендії державного рівня: 

 академічна стипендія Верховної Ради України у 2021-2022 н.р.: 

- Марії РІЗАК – здобувачеві вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня другого року навчання агрономічного факультету; 

з січня 2021 року у 2 семестрі 2020-2021 н.р.  

 академічна стипендія Президента України: 

- Вікторії СЛОЖИНСЬКІЙ – здобувачеві вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня третього року навчання економічного 

факультету; 

- Анні ДВОРНІЙ – здобувачеві вищої освіти другого (магістерського) 

рівня першого року навчання факультету рибного господарства та 

природокористування; 

- Євгенію ПАНИЧУ – здобувачеві вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня третього року навчання факультету 

архітектури та будівництва; 

 академічна стипендія Кабінету Міністрів України: 

- Назару БЕЗРУЧКО – здобувачеві вищої освіти другого 

(магістерського) рівня першого року навчання агрономічного 

факультету; 

з вересня 2021 року у 1 семестрі 2021-2022 н.р.  

 академічна стипендія Президента України: 

- Артему ПАШИННОМУ – здобувачеві вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня третього року навчання економічного 

факультету; 

- Глібу КАРАСИКУ – здобувачеві вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня другого року навчання факультету рибного 

господарства та природокористування; 

- Валерії ВОЛОШИНІЙ – здобувачеві вищої освіти другого 

(магістерського) рівня першого року навчання факультету архітектури 

та будівництва. 

Таблиця 23 

Результати якості знань та успішності здобувачів вищої освіти ХДАЕУ  

у 2021 році по факультетам (у %) 
№ 

з/п 
Факультети 

Абсолютна 

успішність 
Якість 

1 Агрономічний 100,00 73,37 

2 Біолого-технологічний 92,64  51,04 

3 Рибного господарства та природокористування 95,87 52,91 

4 Архітектури та будівництва 91,67 50,03 

5 Економічний 100,00  71,26  
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Аналіз результатів абсолютної успішності у 2021 році здобувачів 

ХДАЕУ свідчить, що найкращі показники мають студенти агрономічного та 

економічного факультетів (100 % відповідно), найнижчі показники визначені 

(91,67 %) у здобувачів вищої освіти факультету архітектури та будівництва. 

Аналогічна картина спостерігається і за результатами якості знань здобувачів 

вищої освіти: агрономічний факультет – 73,37 %; біолого-технологічний 

факультет – 51,04 %; факультет рибного господарства та 

природокористування – 52,91 %; факультет архітектури та будівництва – 

50,03 %; економічний факультет – 71,26 %. 

В цілому, показники абсолютної успішності та якості знань у розрізі 

факультетів мають невелику розбіжність, тому можна відмітити достатній 

рівень успішності здобувачів та якості знань загалом. 

 

1.4. Оновлення навчально-лабораторної бази  

У Херсонському державному аграрно-економічному університеті 

впродовж звітного року відбувалося активне оновлення аудиторного фонду, 

переобладнання та відкриття нових аудиторій та лабораторій з метою 

поліпшення умов праці викладачів та навчання студентів. 

На факультеті архітектури та будівництва створено навчально-

тренувальний комплекс геодезичного забезпечення (аудиторія л/з №3) для 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Геодезія та землеустрій» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, для 

проведення занять з таких навчальних дисциплін: Топографія, Геодезія, 

Електронні геодезичні прилади, Навчальна практика з топографії, Навчальна 

практика з геодезії, Геодезичні роботи при землеустрої. Аудиторія оснащена 

мультимедійним та спеціальним обладнанням (Електронний тахеометр, 

цифровий нівелір, квадрокоптер DJI Mavic Pro з програмним забезпеченням). 

Кафедрою будівництва, архітектури та дизайну оновлено такі 

лабораторії та майстерні: навчальна лабораторія будівельних матеріалів та 

конструкцій; навчальна лабораторія механіки ґрунтів та фундаментів, 

лабораторія інженерних конструкцій; художні майстерні: живопису та 

рисунку (ауд. № 25-30, МНК), скульптурної пластики (ауд.№22, МНК). 

Професійна підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа та освітньої програми «Туризм» спеціальності 

242 Туризм, передбачає впровадження інноваційних технологій виробництва 

та обслуговування споживачів з використанням різних автоматизованих 

систем у роботі підприємств (закладів) готельного та ресторанного 

господарства (проведення практичних, лабораторних занять для здобувачів 

першого-четвертого років навчання). З цією метою Університетом створено 

та оснащено навчальну лабораторію з ресторанних та харчових технологій 

(аудиторія 31, площа 65,6 м2) та навчальну лабораторію з ресторанних 

технологій (аудиторія 94, площа 38,2 м2). 
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На фото: Навчальна лабораторія з ресторанних та харчових технологій 

та навчальна лабораторія з ресторанних технологій 
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На базі зазначених навчальних лабораторій науково-педагогічні 

працівники мають можливість проводити практичні заняття з дисциплін 

професійної та практичної підготовки: «Барна справа», «Технологія продукції 

ресторанного бізнесу», «Основи кулінарного туризму. Етнічні кухні», 

«Сервісологія», «Дизайн в готельно-ресторанному бізнесі», «Організація і 

технологія ресторанної справи», «Технологія продукції ресторанного 

бізнесу», «Сервісологія», «Дизайн в готельно-ресторанному бізнесі», 

«Устаткування закладів ГРБ». Навчальні лабораторії дозволяють ознайомити 

здобувачів з технологічними концепціями виробництва страв та напоїв у 

закладах ресторанного господарства, опанувати технологію обслуговування 

клієнтів сфери послуг, практичних навичок щодо процесу повсякденного 

обслуговування споживачів та під час спеціальних заходів у закладах 

готельно-ресторанного господарства. 

На агрономічному факультеті кафедрою ботаніки та захисту рослин 

створено лабораторію захисту рослин та фітосанітарного моніторингу, яка 

має 32 робочих місця, обладнаних сучасними мікроскопами, бінокулярами. 

Це дозволяє майбутнім фахівцям проходити як теоретичну, так і практичну 

підготовку з навчальних дисциплін спеціальності 202 Захист і карантин 

рослин, опановуючи методи фітопатологічного, фітогельмінтологічного, 

гербологічного, ентомологічного аналізів та наукових досліджень. 

Лабораторію обладнано термостатом ТС-1/80 СПУ, сушильною шафою 

лабораторною Termo Pro F-10, вагами електронними ВЛКТ-500 М, 

мікроскопами Micromed ХS2610, бінокулярами МБС-10, комп’ютерною 

технікою. 

 

  

 

На фото: лабораторія захисту рослин та фітосанітарного моніторингу 

 

На факультеті рибного господарства та природокористування впродовж 

звітного періоду відбувалось відкриття нових лабораторій та кабінетів: 

 Науково-дослідна лабораторія «Перспективи аквакультури» 

Діяльність лабораторії спрямована на пошук, вивчення, випробування 

та впровадження у виробництво сучасних технологій аквакультури, що є 

новітніми та малопоширеними в умовах країни та регіону. При цьому 

дослідженням підлягають біологічні особливості видів-об’єктів в умовах 
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культивування, умови, необхідні для здійснення технологічних процесів, як 

то, контроль та моніторинг фізичних, гідрологічних та гідрохімічних умов, 

забезпечення харчових потреб організмів, контроль іхтіопатологічної 

обстановки з метою запобігання поширення захворювань. Дослідження 

технічних засобів забезпечення технологічних процесів, життєзабезпечення та 

ефективного росту об’єктів культивування. 
 

  
 

На фото: лабораторія водних екосистем та фотодайвінгу 

 

 Науково-дослідна лабораторія «Фізіолого-біохімічних досліджень» 

Діяльність спрямована на дослідження функціонального стану організму 

гідробіонтів. Аналіз біохімічних, мофро-функціональних показників 

біологічних об’єктів гідробіонтів. Інтерпретація параметрів обмінних 

процесів в організмі гідробіонтів. Експериментальні постановки досліджень з 

метою вивчення показників фізіологічного статусу гідробіонтів. 
 

 

 
 

 

На фото: Науково-дослідна лабораторія «Фізіолого-біохімічних 

досліджень» 
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 Науково-дослідна лабораторія розведення і вирощування 

нетрадиційних об’єктів аквакультури. 

Діяльність лабораторії спрямована на пошук, вивчення, випробування 

та впровадження у виробництво технологій культивування видів, що не є 

поширеними в аквакультурі України, а також видів, наближених до об’єктів 

аквакультури систематично або технологічно, що відіграють допоміжну роль 

в аквакультурі (кормові, меліоративні тощо). 

Діяльність лабораторії передбачає широке залучення в якості бази 

досліджень зацікавлених підприємств з наявними виробничими 

потужностями та відповідним матеріалом. Формат: ініціативні, держбюджетні 

або госпдоговірні теми. 
 

 
 

 

На фото: Діяльність Науково-дослідної лабораторії розведення і 

вирощування нетрадиційних об’єктів аквакультури 

 

 Науково-дослідна лабораторія з екологічного і хімічного аналізу та 

моніторингу води. 

Діяльність лабораторії спрямована на проведення, як поверхневого (за 

основними показниками), так і поглибленого хімічного аналізу води в 

природних та штучних водоймах, які можуть бути використані для 

розведення та утримування рибних об’єктів, а також водойм, що є джерелом 

надходження води до рибогосподарських підприємств.  
 

  

 

На фото: практичне досліження у Науково-дослідній лабораторії з 

екологічного і хімічного аналізу та моніторингу води 
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Завдяки наявному обладнанню, лабораторія має можливість проводити 

точний хімічний аналіз і питної води. 
 

 Оновлено Навчально-наукові лабораторії «Ecomonitoring» та 

Навчальну лабораторію «IDIE». 

 

 

 

 

На кафедрі технології виробництва продукції тваринництва біолого-

технологічного факультету у жовтні 2021 року відбулось відкриття нової 

сучасної лабораторії з виробництва меду та продуктів бджільництва. В 

лабораторії знаходиться сучасне обладнання, у тому числі демонстраційний 

вулик, за допомогою якого можна відпрацьовувати цикли виробництва 

бджолиної продукції та опановувати практичні навички в галузі 

бджільництва. 

Таблиця 24 

Перелік обладнання  

лабораторії з виробництва меду та продуктів бджільництва  
№ 

з/п 
Найменування обладнання 

Кількість, 

шт. 

1 Датчик на льоток – COUNTER 1 

2 Система дистанційного моніторингу стану бджолиних вуликів 1 

3 Австралійський вулик Flow Hive 7 

4 Вулик дерев’яний три корпуси 300мм 1 

5 Станок для розпечатування меду 1 

6 Костюм льон-габардин 2 

7 Мікроскоп MICRO med XS- 2610 LED 2 

8 Камера для мікроскопу MICROmed MDC-500 2 

9 
Нуклеусний вулик пінополістирольний на 1 сім’ю Lyson фарбований 

зелений 
1 

10 
Вулик пінополістирольний Дадан на 10 рамок Lyson з гігієнічним дном 

фарбований 
1 

11 Пристрій для натягування дроту в рамках 1 

12 Електронавощувач (вел.) 1 

13 Дірокол пасічний універсальний з втулками 1 

14 Рамка для вулика Дадан 435х300 мм розібрана (під замок) упаковані 50 

15 Рамка для вулика Магазинна 435х145 мм розібрана (під замок) упаковані 50 

16 Вощина Дадан прополісована (Київська) 5кг 

17 Вощина «Рута» (Виробник ПП «№ Тупота Ю.П.» Кіровоградська обл.) 5кг 
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На фото: лабораторія з виробництва меду та продуктів бджільництва 

 

1.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процессу 

підготовки майбутніх фахівців у Херсонському державному аграрно- 

економічному університеті. Практика передбачає отримання здобувачами 

вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок роботи у різних 

галузях. З метою забезпечення якісної практичної підготовки розроблено 

48 наскрізних програм навчальних та виробничих практик за початковим 

(коротким циклом), першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

рівнями вищої освіти, що передбачають безперервне практичне навчання 

здобувачів вищої освіти, починаючи з першого і до випускного курсу. 

Програми складено відповідно до Положення про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти ХДАЕУ. Строки проведення практик визначені у 

графіках освітнього процесу та навчальних планах в установленому порядку. 

Практична підготовка передбачає безперервність та послідовність її 

проведення при отриманні достатнього обсягу практичних знань і умінь, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності, відповідно до різних 

освітніх рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр. Для забезпечення 

набуття студентською молоддю під час навчання практичних навичок за 

фахом, необхідних на виробництві, програмою передбачено різні види 

практик: ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна.  

Метою проходження виробничої практики є сформування навичок 

практичної роботи, необхідних для самостійного здійснення господарської 

діяльності, прийняття професійно виважених рішень.  

Базами виробничих практик здобувачів вищої освіти університету є 

понад 334 державних та приватних установ: провідні підприємства, вітчизняні 

наукові установи, фермерські господарства, організації Херсонської області та 

інших областей півдня України, що мають відповідні можливості для 

забезпечення виконання програми практики (Додаток А). 

Підставою для проходження виробничої практики є договір про 

проведення спільної навчально-виробничої діяльності між закладом вищої 

освіти і підприємством (установою). При проходженні виробничої практики 
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здобувачі вищої освіти та магістранти залучаються до роботи у вітчизняних 

наукових установах: Інститут зрошуваного землеробства НААНУ, Генічеська 

дослідна станція Інституту зернового господарства НААНУ, Інститут рису 

НААНУ, Інститут південного овочівництва і баштанництва НААНУ тощо. 

Вагомого значення набуває працевлаштування випускників після 

закінчення університету. 

Таблиця 25 

Динаміка працевлаштування випускників денної форми навчання  

за 2018-2021 роки 

Роки 
Освітній ступінь 

«Бакалавр» 

Освітній ступінь 

«Магістр» 
Всього 

2018 197 364 561 

2019 229 225 454 

2020 361 224 585 

2021 252 217 469 

 

Динаміка працевлаштування здобувачів заочної форми навчання за 

роками коливається в діапазоні 92,3–97,7 %. 

Освоєння викладачами нових спеціальних комп’ютерних програм з 

дисциплін та впровадження їх в освітньо-науковий процес. 

Впродовж 2021 року викладачі Херсонського державного аграрно-

економічного університету продовжили впровадження та активне 

використання в освітньому процесі сучасних комп’ютерних програм.  

На економічному факультеті використовується: 

- програма BAS Бухгалтерія, що забезпечує вирішення всіх завдань, що 

стоять перед бухгалтерською службою підприємства; 

 

 
 

- Автоматизована система управління Ultra готель призначена для 

продажів, бронювання, розміщення гостей, організації конференцій та 

текстів. Вона надає повні дані для фінансового контролю та обліку 

діяльності підприємства; 
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- Програмний продукт Business Automation Software (ПП ERP BAS) та 

Програмний продукт СRM Бітрікс 24 впроваджено при викладанні 

дисциплін «Інформаційні системи та технології», «Інформаційні 

системи та технології в управлінні організацією»; 

 

 
 

 
 

- Deductor Studio Academic – використовується для проведення 

лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних». 
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Факультетом рибного господарства та природокористування було 

впроваджено такі програми: 

- Realtime Landscaping Architect – професійна програма ландшафтного 

дизайну, яка дозволяє планам та ідеям втілюватись у життя на екрані; 

- у 2021 р. доцентом Є.Ляшенко було самостійно узагальнено написані на 

мові Delphi програми «Агрохімікати» і «Guess» (на додаток до вже 

наявних і встановлених в Університеті) для більш ефективного 

запам’ятовування властивостей найбільш важливих органічних і 

неорганічних речовин, введених в програми курсів хімії. 

На факультеті архітектури та будівництва активно використовуються 

нові програмні продукти: 

- «Kan OZC» (Демоверсія) – програма для розрахунку тепловтрат в 

будівлях. Застосовується при викладанні дисципліни 

«Теплогазопостачання та вентиляція»; 

- комп’ютерна програма Agisoft Metashape – використовується при 

викладанні дисциплін: 

- електронні геодезичні прилади,  

- математична та комп’ютерна обробка геодезичних вимірювань,  

- застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС,  

- високоточні інженерно-геодезичні вимірювання, тощо; 

- в архітектурному проєктуванні використовують програми Lumin 

Wolfram Mathematika 11, 3D Max основи дизайну інтер’єру. 

На агрономічному факультеті у освітньому процесі та для проведення 

наукових досліджень використовуються такі спеціалізовані програми: 

- Field Climate by Pessl Instruments для роботи з метеостанцією iMetos 

3.3, яка розташована на дослідному полі ХДАЕУ Програма дозволяє 

ознайомлюватись з метеорологічними показниками, що фіксує 

метеостанція та використовується при викладанні навчальних 

дисциплін:  

- агрометереологія;  

- землеробство;  

- рослинництво;  

- ентомологія;  

- фітосанітарний моніторинг та прогноз розвитку шкідливих 

організмів;  

- методика дослідної справи та ін. 

- Agro flow systems – картографування зволоження полів; 

- Wago – супутникове дистанційне зондування землі. 

Впровадження спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й  

інструментів Google Workspace (Google Meet, Google Classroom, Google 

Toolbar, Google календар, Google Hangouts) для залучення викладачів та 

здобувачів вищої освіти дає можливість ефективно забезпечувати різні форми 

навчання (змішане, дистанційне) та надає змогу індивідуалізувати навчання, а 

також широко використовувати групові форми роботи. 
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Впровадження в освітній процес нових активних методів навчання 

інноваційних технологій. 

В освітньому процесі ХДАЕУ у 2021 році викладачі регулярно 

впроваджують активні методи та сучасні технології навчання. Активні методи 

навчання дають змогу студентам продемонструвати ерудицію та знання з 

економіки, фінансів та підприємництва, передбачають організацію 

раціонального пізнання, де здобувачі взаємодіють між собою та викладачем, 

використовуючи моделювання життєвих і професійних ситуацій. Ділові ігри, 

кейсові завдання та інтерактивні методи навчання дають змогу створити 

ситуації пошуку, співпереживання, суперечностей, ризику, сумніву, 

переконання, задоволення та самооцінки своїх дій, спільне розв’язання 

проблем. Викладач в інтерактивному навчанні, не тільки є носієм інформації і 

певної суми знань, завдання якого передати ці знання, а постійно і активно 

стимулює студента до самостійної творчої роботи, виконуючи роль 

наставника і консультанта. 

В освітньому процесі, при викладанні дисциплін викладачі ХДАЕУ 

застосовують такі методи: 

1. дискусійні методи (діалог, групова дискусія, припрацювання та 

аналіз життєвих ситуації);  

2. ігрові методи (дидактичні ігри, творчі ігри, в тому числі ділові 

ігри, організаційно діяльнісні ігри, контрігри);  

3. метод діалогу та взаємодії між викладачем та студентами 

(коментування, бесіда, обговорення, опитування, взаємоперевірка, конкурс, 

диспут, мозковий штурм, інсценування та ін.);  

4. ігрові та неігрові інтерактивні методи навчання: навчальні ділові 

ігри, дослідницькі ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, аналіз ситуацій-

проблем, розбір і обговорення конкретного матеріалу, дебати, різні види 

дискусій. 

В освітній практиці використовуються наступні інноваційні технології:  

 структурно-логічні технології: поетапна організація системи 

навчання, що забезпечує логічну послідовність постановки і вирішення 

дидактичних завдань на основі поетапного відбору їх змісту, форм, методів і 

засобів із урахуванням діагностування результатів; 

 інтеграційні технології – дидактичні системи, що забезпечують 

інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на 

рівні інтегрованих курсів (у т. ч. електронних);  

 професійно-ділові ігрові технології – дидактичні системи 

використання різноманітних «ігор», під час проведення яких формуються 

вміння вирішувати завдання на основі компромісного вибору (ділові ігри, 

імітаційні вправи, індивідуальний тренінг, комп’ютерні програми тощо);  

 тренінгові засоби – система діяльності для відпрацювання певних 

алгоритмів вирішення типових практичних завдань за допомогою комп’ютера 

(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання 

управлінських завдань);  
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 інформаційно-комп’ютерні технології, що реалізуються в 

дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина-

машина» за допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових, 

контролюючих, інформаційних тощо); 

 цифрові технології – сукупність інструментів дистанційної та 

змішаної форми навчання, що дозволяють зробити його мобільним, 

диференційованим та індивідуальним й створюють  мультимедійний, 

інтерактивний контент для комунікації, спільної роботи, візуалізації та 

гейміфікації навчання з використанням web-сервісів: ZOOM, GOOGLЕ 

ClASSROOM та платформ Microsoft Teams та Мoodlе; 

 діалогово-комунікаційні технології – сукупність форм і методів 

навчання, заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних 

системах суб’єкт-суб’єктного рівня. В освітній практиці диверсифікація 

навчальних технологій дозволяє активно і результативно їх поєднувати через 

модернізацію традиційного навчання та переорієнтацію його на ефективне, 

цілеспрямоване. 

За такого підходу акцентується на особистісному розвитку майбутніх 

фахівців, здатності оволодівати досвідом творчого і критичного мислення, 

рольового та імітаційного моделювання пошуку вирішення навчальних 

завдань та ін. 

Для кращого свідомого засвоєння матеріалу в навчальний процес 

впроваджуються нові активні нестандартні методи і форми роботи: 

Актуальні дискусійні форми  

1. «Roundtable» (Колективна гра на вирішення спільної проблеми).  

2. Scientific debate (Навчальна суперечка-діалог, в якій студенти – 

представники різних направлень, відстоюють свою думку, протилежну 

іншим).  

3. Competition in small groups (Мотиваційна гра, яка спонукає студентів до 

активності). 

4. «Brainstorm» (Гра, розвиваюча критичне мислення).  

5. Situation (Гра, розвиваюча вміння швидко реагувати та фантазувати).  

6. Judicial sitting (Гра з розподіленням ролей та пошуком конструктивних 

відповідей).  

7. Training (форма навчання із застосуванням різних форм роботи з 

невеликою групою для вдосконалення навичок в процесі моделювання 

ситуацій, які наближені до реальності). Прикладом може бути гра «Що? Де? 

Коли?» «What? Where? When?». Аудиторія розподіляється на дві команди, які 

по черзі сідають за стіл. Гра проводиться за аналогією відомої телепередачі. 

Кожна команда отримує конверт із запитанням. Журі визначає правильність 

відповідей, підраховує кількість балів. 

8. До інтерактивних ігор із залученням мультимедійних технологій: 

- метод проектів «Presentations»;  

- демонстрацію відео проектів «Video projects»; 

- проведення інтерактивних ігор «First Million», «Thе brain of the class», 

«Blinking frames» та інших. 
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9. Словесні методи навчання: пояснення (інформаційно-

повідомлювальне, інструктивне-практичне, пояснювально-спонукальне, 

система зображально-виражальних засобів. Словесний метод (лекція – 

вступна, тематична, оглядова, підсумкова). Проведення лекційних занять 

включає: викладення теоретичного матеріалу, оглядові лекції з 

використанням наочного матеріалу, опорного конспекту, лекції візуалізації з 

використанням мультимедійних технологій. Наочні методи навчання, 

ілюстрування. Презентації, демонстрація, обговорення, аналіз конкретних 

ситуацій, дискусія, бесіди, дебати, кейс-методи, роботи в малих групах тощо. 

10. В процесі навчання англійської мови активно використовуються 

інтерактивні методи навчання, методи гейміфікації, а саме платформи Quizlet, 

Wordwall, Kahoot, Baamboozle. Застосовую проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи із застосуванням мережі Інтернет. 

11. Активні методи навчання: «мозковий штурм», «знаю, що 

вивчаю», драматизація, опитування, «подумайте в парі та поділіться», 

проєктна та пошукова діяльність та інші. 

 

1.6. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

В оцінюванні якості освітніх програм, окремих компонентів освітнього 

процесу беруть участь персоналізовані групи респондентів: здобувачі вищої 

освіти, роботодавці, випускники, науково-педагогічні працівники, та інші 

стейкхолдери. Необхідність анкетування регламентовано Положенням про 

анкетування ХДАЕУ. Перелік та опис анкет розміщено на офіційному сайті 

Університету. Реалізація процедури опитування передбачає використання 

google-форм – електронних анкет і відбувається в режимі он-лайн. 

Учасниками опитування щодо якості викладання окремої компоненти 

освітньої програми є здобувачі вищої освіти денної форми навчання всіх 

факультетів університету. Опитування проводиться щосеместрово, після 

вивчення відповідних освітніх компонентів. Опитування здобувачів є 

анонімним, що дозволяє забезпечити прозорість і неупередженість оцінок 

якості викладання дисциплін за освітніми програми. 

 

 
 

Рис. 3. Відсоток здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти денної 

форми навчання, що взяли участь в анкетуванні за дисциплінами 

викладання другого семестру 2020 – 2021н.р. (за факультетами) 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА

ЕКОНОМІЧНИЙ

44,70%

38,20%

48,40%

32,30%

56,20%
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Рис.4. Відсоток здобувачів початкового (короткого циклу) рiвня вищої 

освіти денної форми навчання, що взяли участь в анкетуванні за 

дисциплінами викладання другого семестру 2020 – 2021 н.р. 

(за освітніми програмами) 

 

Середня оцінка якості викладання освітніх компонент ОП в 

Університеті становить 91 %. 

 

 
 

Рис. 5. Зведені оцінки якості викладання окремої компоненти освітньої 

програми (за критеріями) 
 

З метою удосконалення освітніх програм та підвищення якості освітніх 

послуг Університет проводить опитування серед випускників. Пропозиції, 

зауваження, висловлені випускниками, враховуються при запровадженні, 

моніторингу та періодичному перегляді освітніх програм.  
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Рис. 6. Відсоток випускників освітнього рівня магістр  

денної форми 2020–2021 н.р., що брали участь в анкетуванні  

(за освітніми програмами) 
 

Рівень якості освітніх послуг за оцінкою випускників освітнього рівня – 

магістр становить 89,3%. 

 

 
 

Рис. 7. Основні пропозиції випускників щодо підвищення якості ОП 

 

 
 

Рис. 8. Пропозиції випускників щодо підвищення якості освіти та 

освітнього процесу в ХДАЕУ 
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Повністю задоволені рівнем ОП
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підготовки

Практичних навичок за фахом
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Психологічних аспектів професійної 

діяльності

70%

11%

9%

10%

Без пропозицій, побажання: «успіхів та 

процвітання університету, наснаги 

викладачам».

Більше практики на підприємствах

Працевлаштування випускників

Поодинокі відповіді
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У 2020-2021 навчальному році запроваджено анкетування здобувачів 

вищої освіти, що дає можливість оцінити якість організації процедури 

вибору дисциплін – вибіркових компонентів освітньої програми, з точки 

зору здобувача вищої освіти, як учасника освітнього процесу. 

В опитуванні взяли участь 48 % від спискової чисельності задіяних в 

процедурі вибору дисциплін здобувачів вищої освіти. 

 

 
 

Рис. 9. Оцінка за 5-ти бальною шкалою процедури вибору дисциплін 

 

 
 

Рис. 10. Оцінка рівня інформованості про зміст кожної з вибіркових 

компонент каталогу вибіркових дисциплін 

 

 
 

Рис. 11. Основний критерій вибору дисциплін (ВК) здобувачами вищої 

освіти 
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Рис. 12. Побажання здобувачів, щодо організації процедури вибору 

дисциплін в ХДАЕУ 

 

З метою моніторингу освітніх програм, якісного вдосконалення освітніх 

послуг Сектор забезпечення якості освіти ХДАЕУ проводить опитування 

роботодавців та представників бізнесу на постійній основі. Систематизовані 

результати опитувань, рекомендації та побажання систематично 

враховуються гарантами освітніх програм та членами робочих груп під час 

періодичного перегляду освітніх програм. 

 

1.7. Технічне забезпечення освітнього процесу  

У 2021 році Університетом підписано договір з ТОВ «Академія 

інтелектуальних технологій», змінено тарифний пакет доступу до Інтернету 

основного каналу з гарантованою смугою доступу трафіку IPv4 з 50 Мбіт/сек 

на 500 Мбіт/сек, збільшено швидкість в 10 разів та отримано резервний канал 

доступу – 100 Мбіт/сек. Такі високі потужності є необхідними не лише для 

комфортної роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти, а і для організації дистанційного навчання, відеоконференцій, 

телетрансляцій, що є конче необхідними в умовах сучасних викликів 

карантинних обмежень. 

На виконання листа Управління освіти і науки Херсонської обласної 

держаної адміністрації від 07 грудня 2021 року № 03-14-4509 /0/21/323-10, з 

метою реалізації заходів для навчальних закладів області, спрямованих на 

підвищення якості та проведення аналізу рівня покриття швидкісним 

інтернетом, Університет пройшов всі пункти тестування, отримавши високі 

показники, що зазначено на сайті www.nperf.com/ru/r/3356787474947941-

8xPhWEB7. 

 

8,37%

5,58%

86,05%

Більш чіткі інструкції

Більше розповідати студентам про 

дисципліни

Все влаштовує

http://www.nperf.com/ru/r/3356787474947941-8xPhWEB7
http://www.nperf.com/ru/r/3356787474947941-8xPhWEB7
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На сьогодні в локальній мережі Університету знаходиться понад 

300 персональних комп’ютерів. В освітньому процесі задіяно 

14 комп’ютерних класів: ГУК (каб. 80, 81а, 81б, 83, 88 та 89), корпус ГМФ 

(каб. 153, 153а, 154, 154а, 213, 305 та 416) та 4 корпус (каб. 22). В зимовий 

період, навчання здобувачів вищої освіти здійснюється, переважно, в 

головному учбовому корпусі, у зв’язку з цим у звітньому періоді сучасними 

та потужними комп’ютерами був повністю укомплектований додатковий 

новий комп’ютерний клас (каб. 81а), що дало змогу зменшити навантаження 

на аудиторний фонд для проведення практичних та лабораторних занять. 

Університет повністю забезпечує студентство безкоштовним доступом 

до Інтернет мережі, використовуючи промислове Wi-Fi обладнання, а саме 

точки доступу Cisco, які знаходяться території головного учбового корпусу та 

Наукової бібліотеки. Кожна точка може обслуговувати більше 

100 користувачів, при цьому не знижуючи швидкість доступу до мережі. 

Здобувачі вищої освіти, що проживають у гуртожитках, мають можливість 

отримати послуги Інтернет мережі підписавши угоду з Інтернет-провайдером. 

Впроваджено систему інкрементального резервного копіювання 

(Incremental backup) даних серверів Університету, що дає змогу знизити ризик 

втрат інформації при пошкодженні фізичного серверного обладнання або 

знизити збиток при кібератаках.  

В тестовому режимі працює новий сайт університету 

www.ksaeu.kherson.ua, що побудований на основі сучасної системи 

управління контентом Django CMS. Завдяки тому, що ця система написана на 

мові Python, новий сайт працює набагато швидше, ніж старий, написаний на 

PHP5. Це дозволяє обробляти більше одночасних підключень користувачів і 

видавати матеріали без затримок. В якості бази даних використовується 

файлова СУБД SQLite, що виключає мережеві затримки при обробці запитів 

на отримання даних. Використання Django CMS дозволило створити чітку 

ієрархічну структуру Університету (факультетів, кафедр, відділів і їх 

працівників). Створено шаблони для відображення інформації про структурні 

підрозділи і працівників, внаслідок чого сторінки сайту мають уніфікований 

вигляд і зручні для сприйняття. Дизайн сайту сучасний, автоматично 

адаптується для комфортного перегляду на мобільних пристроях. 

У звітному році Університет підписав угоду про використання сервісів 

Google Workspace for Education, що дозволило швидко організувати освітній 

процес за допомогою ClassRoom та Hangouts Meet, які дозволяють здобувачу 

вищої освіти й викладачу спілкуватися, виконувати і перевіряти завдання, 

контролювати відвідуваність, організовувати семестровий контроль і 

атестацію тощо. В освітньому процесі використовуються дистанційні 

технології за допомогою таких платформ та інструментів, як: Moodle, Google 

Classroom, Zoom, Skype, Viber, Telegram тощо). 

Університетом було розроблено «Особистий кабінет студента» за 

посиланням stud.ksaeu.kherson.ua:3000, в якому задано організаційну 

структуру для збереження облікових записів здобувачів, відпрацьовано 

процедуру масового створення облікових записів і груп (за допомогою 

http://www.ksaeu.kherson.ua/
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утиліти GAM), створено облікові записи у домені stud.ksaeu.kherson.ua, 

створено групи, відключена можливість самовільного виходу з груп, у 

створюваному додатку відпрацьована процедура авторизації, отримання 

даних про поточного користувача, створено реєстр дисциплін вільного 

вибору, кожній призначено її унікальний номер, створено структуру 

збереження даних про дисципліни, доступні для вибору для конкретного 

здобувача, створено розмітку для основних сторінок додатку, адаптовано для 

перегляду на мобільних пристроях. 

 

 
 

Впроваджено внутрішню систему електронного документообігу завдяки 

оновленню корпоративної електронної пошти працівників ХДАЕУ на основі 

домену Університету у вигляді ім’я@ksaeu.kherson.ua, що спрямовано на 

оптимізацію роботи, здійснення голосових та відеовикликів, контроль за 

виконанням проєктів, використання можливості завдань і спільного доступу 

до файлів. 

Облаштовано лінгафонний кабінет, що забезпечує комплексне рішення 

для вивчення іноземних мов, що підтримує режими групової та 

індивідуальної роботи для студентів різної вікової категорії. Викладач 

отримує додаткові можливості для підготовки та викладення матеріалу та 

контролю знань здобувачів вищої освіти. Окрім традиційних для 

інтерактивного класу можливостей тестування та перевірки знань, 

лінгафонний кабінет надає викладачеві можливість оцінювати мовні 

досягнення здобувачів: правильність вимови та швидкість говоріння. 

Спеціалізоване програмне забезпечення надає суттєві переваги для 

перетворення комп’ютерного класу в інтерактивну мультимедійну середу з 

розширеними можливостями лінгафонної лабораторії. 
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1.8. Робота психологічної служби 

Психологічна служба ХДАЕУ здійснює психологічний супровід 

освітнього процесу, метою якого є створення в освітньому закладі умов для 

максимально успішного особистісного розвитку, навчання і успішної 

соціалізації здобувачів та психологічної підтримки викладачів, батьків та 

співробітників університету. 

Робота практичного психолога здійснюється за такими напрямками: 

- психодіагностичний; 

- консультативний; 

- корекційно-розвивальний; 

- просвітницький; 

- профілактичний; 

- організаційний. 

У квітні – травні 2021 року для здобувачів вищої освіти всіх факультетів 

університету проводилися он-лайн інтерактивні лекції на платформі Zoom за 

тематикою освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання.  
 

Таблиця 26 

Учасники лекцій «Психогігієна студента  

в умовах дистанційного навчання» 

Факультет 
Кількість 

учасників 

Кількість лекцій 

за темою 
Місце проведення 

Агрономічний 41 2 Платформа Zoom 

Архітектури та будівництва 51 2 Платформа Zoom 

Економічний 121 3 Платформа Zoom 

Рибного господарства та 

природокористування 
42 2 Платформа Zoom 

Біолого-технологічний 37 1 Платформа Zoom 

 

Були розглянуті питання щодо якісної організації життя та навчання 

студентів в умовах карантинних обмежень, пов’язаних з розповсюдженням 

коронавірусної інфекції (CОVID – 19).  

У червні – серпні 2021 року розроблена та застосована «Програма 

психологічного супроводу осіб з тимчасово окупованих територій».   

У липні 2021 року на семінарі «Психологічна служба закладу вищої 

освіти: пріоритетні завдання та кращі практики у формуванні 

конкурентоздатних фахівців», представлено Університет та специфіку роботи 

психологічної служби. 

У вересні 2021 року для перших курсів п’яти факультетів проведено 

інтерактивні лекції: «Знайомство з психологом»  та «Адаптація особистості до 

нових умов життя». Розглянуті причини, прояви та варіанти дезадаптації у 

студентів, надані поради та рекомендації щодо швидкої адаптації студента 

першокурсника в Університеті та консультації з питань дитячо-батьківських 

відносин та особистого життя студента. 
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В Університеті впродовж року проводилось психодіагностичне 

дослідження на тему «Мотивація до навчання», в якому взяли участь 

185 здобувачів першого курсу (64 студента агрономічного та 121 студент 

економічного факультетів).  
 

Таблиця 27 

Психодіагностичне дослідження «Мотивація до навчання» 
Мотиви, що спонукали обрати професію Економічний 

факультет, % 

Агрономічний 

факультет,% 

Суспільні мотиви                                               5 3 

Пізнавальні мотиви                                            8 22 

Мотиви професійного становлення          12 13 

Комунікативні мотиви     26 16 

Мотиви самовиховання     5 5 

Формальні мотиви   19 13 

Утилітарні мотиви   26 30 

Суспільні мотиви                                               5 3 

 

В ході дослідження встановлено, що, обираючи майбутню професію, 

більшість здобувачів вищої освіти керуються утилітарними (бажання обрати 

таку професію, що дає змогу керувати людьми), а також пізнавальними та 

комунікативними мотивами. 

У жовтні 2021 року для здобувачів вищої освіти економічного 

факультету і факультету архітектури та будівництва проводилися 

інтерактивні лекції на тему «Конфлікти та способи їх вирішення», де 

розглядалися причини виникнення конфліктів, види конфліктів, способи їх 

вирішення та уникнення конфліктних ситуацій.  

У жовтні здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

агрономічного факультету було запропоновано пройти анонімні тестування з 

тем:  

- схильність до впливу маніпуляцій; 

- рівень імпульсивності; 

- залежність від смартфону; 

- залежність від соціальних мереж; 

- рівень асертивності. 

Здобувачі вищої освіти взяли активну участь в анкетуванні та отримали 

на індивідуальні результати та рекомендації щодо тестувань. 

У листопаді – грудні 2021 року в рамках Всеукраїнської акції «Дій 

проти насильства» для здобувачів вищої освіти проводились інтерактивні 

лекції профілактичного характеру, де розглядались можливі варіанти та 

форми насилля, що можуть відбуватися в сім’ї. Студенти отримали 

рекомендації щодо запобігання та протидії сексуальному, економічному, 

фізичному, психічному насиллю в сім’ї і не тільки. Надано телефони гарячих 

ліній та посилання на створений Міністерством внутрішніх справ України 

чат-бот «Дій Проти Насильства», де можна отримати вичерпну інформацію, 

щодо безоплатної правової та юридичної допомоги в он-лайн режимі.  
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До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ проведено інтерактивні 

лекції просвітницького характеру – «Стоп-СНІД», метою яких є підвищення 

інформаційної грамотності серед студентської молоді. Проведено роз’яснення 

з тем ВІЛ і СНІД. Розглянуті питання щодо шляхів передачі та 

розповсюдження ВІЛ-інфекції, уникнення зараження тощо. Надана 

інформація щодо пунктів анонімної перевірки на СНІД. 
 

1.9. Реалізація ступеневої освіти 

У Херсонському державному аграрно-економічному університеті 

систематично здійснюється наукова й навчально-методична робота, що 

пов’язана із профорієнтацією здобувачів загальної середньої освіти, їх 

адаптацією до навчання в закладах вищої освіти на аграрних, економічних, 

інженерно-технічних спеціальностях. 

Надання якісних освітніх послуг, передбачає постійне вдосконалення, 

зміну методів і форм підготовки майбутніх абітурієнтів відповідно до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти, згідно з програмами ЗНО, з 

огляду на вимоги, що висувають майбутнім вступникам, а також враховуючи 

особливості розвитку й соціалізації сучасного покоління. 

Відділ «Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти» здійснює 

діяльність за двома основними напрямами: 

1. Проводить профорієнтаційну роботу та здійснює підготовку до 

ЗНО/ДПА учнів старших класів та випускників закладів середньої освіти; 

2. Регулює питання організації набору та навчання іноземних 

громадян у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. 

За напрямом профорієнтаційної роботи та підготовки до ЗНО/ДПА у 

2021 році здійснювалися різноманітні профорієнтаційні заходи. Це і робота із 

залучення до вступу в університет кращих абітурієнтів, і рекламна діяльність, 

і дії спрямовані на популяризацію професій аграрної та економічної 

спрямованості, на підвищення привабливості Херсонського державного 

аграрно-економічного університету для абітурієнтів. Відділ активно будує 

партнерські відносини з обласним і міським відділами освіти, що передбачає 

тісну співпрацю при проведенні університетських і загальноміських заходів із 

профорієнтації, співпрацює з закладами загальної середньої освіти Херсона та 

Херсонської області; займається адаптацією абітурієнтів до навчання в 

закладах вищої освіти на аграрних, економічних, інженерно-технічних 

спеціальностях, готує до ЗНО/ДПА (підготовчі курси). 

Таблиця 28 

Реалізація ступеневої освіти у ХДАЕУ на базі університету у 2021 році 
№ 

п/п 
Назва заходу (школи) 

Кількість 

учасників 

Вік 

учасників 

Період 

проведення 

1.  
ХДАЕУ (Школа №30): 

Використання безпілотних літальних 
апаратів (кафедра землеробства) 

50 10-11 класи 10.02.2021 

2.  
ХДАЕУ (Школа №30): 

Лабораторія перспективних аквакультур 
(кафедра біоресурсів та аквакультури) 

75 
5-А 

5-В, 5-Г 
01.06.2021 
04.06.2021 
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3.  

ХДАЕУ (Школа №30): 

Знайомство з дендрологічним парком 

університету, навчальною теплицею, з 

сучасними приладами, які 

використовуються в науковій діяльності . 

75 
5-А 

5-В, 5-Г 
01.06.2021 
04.06.2021 

4.  Школа юного кінолога 18 6-10 клас 
11.06.2021-
18.06.2021 

5.  Конкурс для школярів «Me and my dog» 10 9 клас 
03.05-

15.05.2021 

6.  День відкритих дверей ХДАЕУ 8 10-11 клас 15.05.2021 

7.  
Екскурсія  школи №30 до музею 

В.Г.Амаліцького 
24 10 10.02.2021 

8.  
Екскурсія школи № 55, 26 до музею 

В.Г.Амаліцького 
20 9-10 30.03.2021 

9.  
Екскурсія школи №30 до музею 

В.Г.Амаліцького 
27 5 01.06.2021 

10.  
Екскурсія  школи №30 до музею 

В.Г.Амаліцького 
15 5 04.06.2021 

11.  
Екскурсія школи №30 до музею 

В.Г.Амаліцького 
27 5-6 04.06.2021 

12.  День випускника 15 
Старше 35 

років 
05.06.2021 

13.  
Екскурсія школи №8 до музею 

В.Г.Амаліцького 
20 6-7-9 07.06.2021 

14.  Онлайн школа кулінарної майстерності 10 9-10 клас 
13.10.2021-
15.10.2021 

15.  
Конкурс Ecolife,  

19 шкіл міста Херсон прийняли участь 
80 9-13 Травень 2021 

16.  
Екскурсія по факультету рибного 

господарства та природокористування 
22 11-14 Квітень 2021 

17.  

Відкрите заняття в лабораторії для 

студентів Гідрометеорологічного технікуму 

(м. Херсон) 

10 16-17 Травень 2021 

18.  
Херсонське вище професійне училище 

сервісу та дизайну 
45 16-18 02.03.2021 

19.  

Школа Аграрного Лідера на тему 

«Сучасний керівник будівельної компанії: 

професіонал, лідер, проектний менеджер» 

80 17-60 років 06.04.2021 

20.  

Школа Аграрного Лідера на тему 

«Тенденції у професійному становленні 

майбутнього архітектора – методи 

Львівської архітектурної школи». 

70 17-60 років 14.04.2021 

21.  

Школа Аграрного Лідера на тему «Зв’язок 

водного об’єкту і міста як одне з 

найважливіших питань містобудування». 

70 17-60 років 22.04.2021 

22.  

Школа Аграрного Лідера на тему «Новітня 

дощувальна техніка, її ресурсо- та 

енергозбереження». 

70 17-60 років 28.04.2021 

23.  Весняна школа бізнесу 46 8-11 29-31.03.2021 

24.  Осіння школа бізнесу і фінансів 12 14-16 21-22.10.2021  
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25.  

Спортивні змагання «Здоровий спосіб 

життя – здорова нація» базових закладів 

освіти економічного факультету. Змагання  

з армреслінгу. До них були залучені 

Херсонський навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» № 8, 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 46, Херсонська гімназія № 1, 

Ольгівський науковий ліцей-інтернат. 

25 14-16 15.05.2021 

26.  Школа математики (Осіння) 30 13-16 років 
20.10.2021 – 
22.10.2021 

27.  Інтенсив-курс з математики 15 13-16 років 
29.03.2021 – 
02.04.2021 

 

  
 

На фото: профорієнтаційна робота на базі Університету 
 

Таблиця 29 

Реалізація ступеневої освіти науково-педагогічними працівниками 

ХДАЕУ на базі загальноосвітніх навчальних закладів Херсону та області 

№ 

п/п 
Місце проведення (школа) Тема ПІБ НПП Клас Дата 

1.  Школа №30 

Лекції: Мікробізнес в 
агрономії. 

Вирощування та 
використання 

органічних продуктів 

Лавренко С.О. 7,9 19.11.2021 

2.  

Благодатнівський ліцей 
Чорнобаївської сільської 

ради Херсонського 
району Херсонської 

області. 

Участь у шкільній акції 
«Посади своє дерево! 

Зроби наш заклад 
зеленішим!» 

Ревтьо О.Я. 

Іванів М.О. 

Козлова О.П. 

Бойчук І.В. 

8-11 19.03.2021 

3.  

Киселівський ліцей 
Чорнобаївської сільської 

ради Херсонського 
району Херсонської 

області. 

Участь у шкільній акції 
«Озеленення території 

ліцею» 

Ревтьо О.Я. 

Козлова О.П. 

Бойчук І.В. 
10 01.04.2021 
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4.  
Скадовський аграрний 

фаховий коледж ХДАЕУ 

Демонстрація приладів 
діджиталізації 

сільськогосподарського 
виробництва 

Представлення 
спеціальностей 
університету 

Ревтьо О.Я.  02.04.2021 

5.  Херсонський ліцей ХОР 
Участь в акції 

«Озеленення території 
ліцею» 

Жуйков О.Г. 
Іванів М.О. 
Ревтьо О.Я. 

11 17.11.2021 

6.  

1. Виноградівський 
заклад повної загальної 

середньої освіти ім. 
О.М.Соценка 

Виноградівської сільської 
ради Херсонської області. 
2. Тарасівський заклад 

повної загальної 
середньої освіти 
Виноградівської 
сільської ради 

Херсонської області. 
3. Нововоронцовський 
заклад повної загальної 

середньої освіти №1, №2 
Нововоронцовської 

селещної ради 
4. Чулаківський заклад 

повної загальної середньої 
освіти Чулаківської 

сільської ради 
Голопристанського 
району Херсонської 

області 
5. Тарасівський ліцей 

Скадовської міської ради 

Виїзд з 
профорієнтаційними 
заходами: «Професія 

технолог з виробництва 
і переробки продукції 

тваринництва» 

Пелих В.Г. 10-11 17.05.2021 

7.  

Старозбурівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів; 

Новозбурівська ЗОШ №3 
І-ІІІ стпенів; 

Голопристанська 
виправна колонія №7 

 Бородін А.В. 10-11 
04.03.2021-

05.03.2021 

8.  
Снігурівська міська 

громада, Снігурівський 
ПТЛ (ліцей) 

Моя майбутня професія 
«Технолог» 

Левченко М.В. 11 05.03.2021 

9.  Станіславська ЗОШ 
Моя майбутня професія 

«Технолог» 
Чернишов І.В. 11 06.03.2021 

10.  
Скадовська міська 

громада, ЗОШ Улянівка 
Моя майбутня професія 

«Технолог» 
Левченко М.В. 11 19.03.2021 

11.  
Скадовська міська 

громада ЗОШ Улянівка 
Профорієнтаційна 

робота з випускниками 
Левченко М.В. 10-11 23.04.2021 

12.  
Скадовська міська 

громада ЗОШ Улянівка 
Профорієнтаційна 

робота з випускниками 
Левченко М.В. 10-11 26.05.2021 

13.  
м. Олешки, ЗОШ №2, 

гімназія № 1 
Профорієнтаційна 

робота з випускниками 
Левченко М.В., 
Чернишов І.В. 11 10.06.2021 
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14.  

1. Бериславський 
медичний коледж, м. 

Берислав, Херсонської 
області. 

2. Бериславська 
ЗОШ №1, м. Берислав, 

Херсонська область 

Профорієнтаційна 
робота з випускниками 

Карпенко О.В. 
Новікова Н.В. 
Ряполова І.О. 
Папакіна Н.С 

10-11 10.06.2021 

15.  

Профорієнтаційна 
робота з випускниками 

шкіл Каховського, 
Горностаївського, 

Верхньорогачицького, 
Нижньосірогозького, 

Іванівського районів, м. 
Каховки, м. Каховка, 

ЗОШ № 1 та № 4. 

Профорієнтаційна 
робота з випускниками 

Каращук Г.В., 
Ушакова С.В., 
Кузькін О.О. 

 10.06.2021 

16.  
Скадовська міська 

громада ЗОШ Улянівка 
Моя майбутня професія 

«Технолог» 
Левченко М.В.  08.10.2021 

17.  
Снігурівський професійний 
ліцей Снігурівської міської 

ради 

Моя майбутня професія 
«Технолог» 

Левченко М.В. 10-11 19.11.2021 

18.  
Улянівський ліцей 

Скадовської міської ради 
Моя майбутня професія 

«Технолог» 
Левченко М.В. 10-11 29.11.2021 

19.  
Миролюбівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

Профорієнтаційний 
захід, робота з групою 

школи в фейсбук 
Ушакова С.В. 9-11 

Протягом 

року 

20.  

Львівський заклад повної 
загальної середньої освіти 
Тягинської сільської ради 

Бериславського району 
Херсонської області 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Ведмеденко О.В., 
Карпенко О.В., 
Новікова Н.В., 
Левченко М.В. 

9-11 17.02.2021 

21.  

Ольгівський заклад повної 
загальної середньої освіти 
Тягинської сільської ради 

Бериславського району 
Херсонської області 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Ведмеденко О.В., 
Карпенко О.В., 
Новікова Н.В., 
Левченко М.В. 

9-11 17.02.2021 

22.  
Ольгівський науковий 

ліцей-інтернат 
Херсонської обласної ради 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Ведмеденко О.В., 
Карпенко О.В., 
Новікова Н.В., 
Левченко М.В. 

9-11 17.02.2021 

23.  

Степанівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Херсонської 

міської ради 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Ведмеденко О.В. 11 04.05.2021 

24.  
Гімназія № 9, м. Нова 

Каховка 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Корбич Н.М., 
Кушнеренко В.Г. 

11 10.06.2021 

25.  
Школа №8, м. Нова 

Каховка 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Ведмеденко О.В., 
Кривий В.В. 

11 10.06.2021 
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26.  Школа №54, м. Херсон 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Панкєєв С.П. 11 10.06.2021 

27.  Школа №52, м. Херсон 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Панкєєв С.П. 11 
25.05.2021 

01.06.2021 

28.  Школа №53, м. Херсон 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Панкєєв С.П. 11 
28.05.2021 

04.06.2021 

29.  

Заклад повної загальної 

середньої освіти 

Білозерської селищної 

ради Херсонської області 

Профорієнтаційна 
зустріч з нагоди  

«Дня знань» 

Панкєєв С.П. 9-11 02.09.2021 

30.  

Степанівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Херсонської 

міської ради 

Профорієнтаційна 
зустріч з нагоди «Дня 

знань» 

Ведмеденко О.В. 9-10 02.09.2021 

31.  

Херсонська 

багатопрофільна гімназія 

№20 ім. Б.Лавриньова 

міської ради 

Профорієнтаційна 
зустріч. 

Лекція «25 фактів про 
кішок: правда чи ні? 

Соболь О.М. 
9-В 

11-Б 

22.09.2021 

28.09.2021 

32.  Херсонський ЗО НВК№11 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Харламова Т.С. 11 19.02.2021 

33.  
Білозерська районна 

ветеринарна державна 

лікарня медицини; 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Пелих Н.Л. - 23.02.2021. 

34.  

Великоолександрівська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Харламова Т.С. - 24.02.2021 

35.  Широківська ЗОШ 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Харламова Т.С. 10-11 11.03.2021 

36.  Давидівобрідська ЗОШ 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Презентація 
університету та 

факультету 

Харламова Т.С. 10-11 12.03.2021 

  



60 

Продовження табл. 29 

37.  

Павлівська ЗОШ 

Присиваської сільської 

ради (Чаплинський 

район) 

Профорієнтаційна 

зустріч 

Презентація 

університету та 

факультету 

Ференс Т.О. 10-11 12.03.2021 

38.  Скадовський район 

Індивідуальні 

співбесіди: 

Некряч Руслана, 

Василенко Антоніна,  

Метельський Віталій – 

молодші спеціалісти 

Харламова Т.С. 
старше 

25 років 

Листопад 

2020-

червень 

2021 

39.  
Білозерська районна 

ветеринарна державна 

лікарня медицини; 

Профорієнтаційна 

зустріч 

Презентація 

університету та 

факультету 

Харламова Т.С. 

Пелих Н.Л. 
 04.03.2021 

40.  

Великоолександрівська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини 

Профорієнтаційна 

зустріч. Презентація 

університету та 

факультету 

Харламова Т.С. 

Пелих Н.Л. 
 04.03.2021 

41.  
В.Олександрівський 

район 

Індивідуальна робота 

Ілля Юрченко 
Пелих Н.Л. 11 

Листопад 

2020-

червень 

2021 

42.  Херсон школа №45 

Профорієнтаційна 

зустріч 

Презентація 

університету та 

факультету 

Харламова Т.С. 11 10.06.2021 

43.  
м. Олешки 

Школа №4 

Профорієнтаційна 

зустріч 

Пелих Н.Л., 

Левченко М.В., 

Чернишов І.В. 
11 10.06.2021 

44.  Херсонський ЗО НВК№11 

Профорієнтаційна 

зустріч з нагоди  

«Дня знань» 

Харламова Т.С. 11 01.09.2021 

45.  

Херсонська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради 

Здорове та якісне 

харчування 
Вогнівенко Л.П. 10-11 16.02.2021 

46.  

Херсонська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради 

Нові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії 

Вогнівенко Л.П. 10-11 11.03.2021 

47.  

Антонівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 18 

Херсонської міської 

ради. 

Нутрієнтний склад 

харчових продуктів 
Воєвода Н.В. 10-11 25.03.2021 
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48.  

Херсонська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради 

Онлайн зустріч «Нові 

продукти 

функціонального 

призначення» 

Вогнівенко Л.П 10-11 13.04.2021 

49.  

Херсонський навчально-

виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа 

ІІ ступенів-ліцей 

журналістики, економіки 

та правознавства" 

Херсонської міської ради 

Онлайн зустріч 

«Товарознавча оцінка 

товарів» 

Вогнівенко Л.П. 10-11 20.04.2021 

50.  

Херсонський навчально-

виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа 

ІІ ступенів-ліцей 

журналістики, економіки 

та правознавства" 

Херсонської міської ради 

Нові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії 

Вогнівенко Л.П. 10-11 18.05.2021 

51.  

Коробківський заклад 

загальної середньої 

освіти Каховської міської 

ради 

Здорове та якісне 

харчування 
Вогнівенко Л.П. 10-11 24.05.2021 

52.  

Херсонська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №52 з 

поглибленим вивченням 

української мови 

Здорове та якісне 

харчування 
Непом'яща О.В 10-11 01.06.2021 

53.  

Каховська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 

Каховської міської ради 

Нові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії 

Вогнівенко Л.П. 10-11 08.06.2021 

54.  
Бериславський заклад 

повної загальної 

середньої освіти №3 

Нові продукти 

функціонального 

призначення 

Новікова Н.В. 

Ряполова І.О. 
10-11 10.06.2021 

55.  

Херсонська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №57 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Товарознавча оцінка 

товарів 
Вогнівенко Л.П. 10-11 10.06.2021 

56.  

Чорнобаївський ліцей 

Чорнобаївської сільської 

ради Херсонського 

району Херсонської 

області 

Нутрієнтний склад 

харчових продуктів 
Дзюндзя О.В. 10-11 01.09.2021 

57.  

Херсонська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради 

Здорове та якісне 

харчування 
Вогнівенко Л.П. 10-11 16.02.2021 

58.  
НВК Гімназія №56 

м.Херсон 

Лекція «Еколог – 

професія майбутнього» 
Алмашова В.С. 10-11 04.02.2021 

  



62 

Продовження табл. 29 

59.  Білозерська ЗОШ №2 
Заняття «Екологічна 

безпека Білозерського 
району» 

Алмашова В.С. 9 22.03.2021 

60.  Томинобалківська ЗОШ 

Лекція «Вплив 
антропогенного 

навантаження на стан 
довкілля» 

Алмашова В.С. 10-11 22.03.2021 

61.  ЗОШ №24 
Профорієнтаційна 

робота 
Алмашова В.С. 10-11 14.09.2021 

62.  НВК № 43 
Лекція «Еколог – 

професія майбутнього» 
Алмашова В.С. 11 15.09.2021 

63.  ЗОШ № 34 
Профорієнтаційна 

робота 
Алмашова В.С. 10 18.11.2021 

64.  
Херсонська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 34 
Профорієнтаційна 

робота 
Богадьорова Л.М. 10-11 

25.02.2021 

03.03.2021 

65.  
Надеждівський заклад 
повної загальної освіти 

Профорієнтаційна 
робота 

Богадьорова Л.М. 10-11 
23.03.2021 

14.04.2021 

66.  
Дивненська ЗЗСЩ 

Новотроїцької селищної 
ради Генічеського р-ну 

Профорієнтаційна 
робота 

Богадьорова Л.М. 
11 класи 

онлайн 
26.04.2021 

67.  
Херсонська ЗОШ № 34 
підписали меморандум 

Профорієнтаційна 
робота 

Богадьорова Л.М. 10-11 23.04.2021 

68.  Коробківська ЗОШ 
Профорієнтаційна 

робота 
Вогнівенко Л.П. 10-11 24.05.2021 

69.  
Херсонська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 4 
Профорієнтаційна 

робота 
Вогнівенко Л.П. 10-11 16.02.2021 

70.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа ІІ 
ступеня Ліцей 

журналістики, економіки 
та правознавства» 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 

23.02.2021 

28.03.2021 

20.04.2021 

18.05.21 

71.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний 
заклад ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» № 15 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 

04.03.2021 

06.04.2021 

04.05.2021 

72.  

Таврійська ЗОШ  
І – ІІІ ступенів 

Голопристанського 
району 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 25.03.2021 

73.  
Херсонська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 4 
Профорієнтаційна 

робота 
Вогнівенко Л.П. 10-11 

13.04.2021 

11.05.2021 

74.  
Антонівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 18 
Херсонської міської ради 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 21.05.2021 

75.  
Каховська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 Каховської 
міської ради 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 
24.05.2021 

08.06.2021 

76.  
Каховська спеціалізована 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Каховської міської ради 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 24.05.2021 

77.  

Херсонська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 27 
з поглибленим вивченням 
інформатики та іноземних 

мов 

Профорієнтаційна 
робота 

Вогнівенко Л.П. 10-11 10.06.2021 
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78.  
Херсонська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 34 
Профорієнтаційна 

робота 
Богадьорова Л.М. 10-11 

16.09.2021 

18.11.2021 

79.  

Чорноморський заклад 
повної загальної 
середньої освіти 

Бехтерської сільської 
ради Голопристанського 

району Херсонської 
області. 

Фітодизайн як терапія Лаврись В.Ю. 10-11 16.01.2021 

80.  Школа №4 міста Херсон Профорієнтація 
Бойко Т.О., 

Дементьєва О.І. 
10-11 08.02.2021 

81.  
Херсонське вище 

професійне училище 
сервісу та дизайну 

Роль ландшафтного 
дизайну у розвитку 

сучасного міста 

Бойко Т.О., 

Дементьєва О.І. 
11 26.02.2021 

82.  
Херсонська гімназія №1 

Херсонської міської ради 
Фітодизайн як терапія 

Лаврись В.Ю., 

Котовська Ю.С. 
11 04.03.2021 

83.  Олешківська гімназія Профорієнтація Головащенко М.Ф. 10-11 04.03.2021 

84.  

Херсонську 
загальноосвітню школу І-

ІІІ ступенів №36 м. 
Херсон 

Он-лайн 
профорієнтація 

Бойко Т.О. 10-11 11.03.2021 

85.  Школа №4 міста Херсон Профорієнтація 
Бойко Т.О., 

Дементьєва О.І. 
10-11 17.03.2021 

86.  
Скадовський аграрний 

фаховий коледж ХДАЕУ 
Фітодизайн як терапія Лаврись В.Ю. 11 02.04.2021 

87.  ЗОШ №36 м. Херсон Профорієнтація 
Бойко Т.О., 

Дементьєва О.І. 
10-11 28.05.2021 

88.  Школа №57 м. Херсон 

Особливості 
підготовки фахівців 
садово-паркового 

будівництва 

Бойко Т.О., 

Дементьєва О.І. 
10-11 28.05.2021 

89.  Школа №57 м. Херсон Профорієнтація Бойко Т.О. 10 24.09.2021 

90.  
Херсонська гімназія №1 

Херсонської міської ради 

Особливості 
підготовки фахівців 
садово-паркового 

будівництва 

Бойко Т.О., 

Дементьєва О.І. 
9-10 10.10.2021 

91.  

Херсонську 
загальноосвітню школу І-

ІІІ ступенів № 34 
Херсонської міської 

ради. 

Актуальність професій 
лісового та садово-

паркового 
господарства та 

перспективи 
подальшого 

працевлаштування 

Котовська Ю.С. 10-11 19.11.2021 

92.  
Дніпровська ЗОШ I-III 
ступенів Білозерського 
району (базова школа) 

«Робота глобальних 
навігаційних 

супутникових систем у 
поєднанні з безпілотним 

літальним апаратом, а 
саме: фотозйомка 

місцевості за допомогою 
дрону (DJI Mavic Pro), 
та прив’язкою даних 

фотографій на 
місцевості в системі 

координат». 

Мартинов І.М., 

Лавренко Н.М. 
8-11 23.02.2021 
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93.  

Управління з контролю за 
використанням та 
охороною земель 

Головного управління 
Держгеокадастру у 

Херсонській області 

Розповсюдження 
буклетів, довідників 

ХДАЕУ та 
інформаційних листівок 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Яремко Ю.І.  05.04.2021 

94.  

Cтруктурні підрозділи 
Головного управління 

Держгеокадастру у 
Херсонській області у 

районах та містах 
Херсонської області 

Розповсюдження 
буклетів, довідників 

ХДАЕУ та 
інформаційних листівок 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Яремко Ю.І.  05.04.2021 

95.  

Головне управління 
Пенсійного фонду 

України в Херсонській 
області, територіальні 
управління Пенсійного 
фонду в Херсонській 

області 

Розповсюдження 
буклетів, довідників 

ХДАЕУ та 
інформаційних листівок 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Мартинов І.М.  05.04.2021 

96.  

Комунальний заклад 
"Херсонський фаховий 

спортивний коледж" 
Херсонської обласної ради 

Розповсюдження 
буклетів, довідників 

ХДАЕУ та 
інформаційних листівок 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Анастасія 

Ревенко, Олексій 

Капуста 
 08.04.2021 

97.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

"Дошкільний навчальний 
заклад - спеціалізована 
школа з поглибленим 
вивченням англійської 

мови І ступеня - гімназія" 
№ 56 Херсонської міської 

ради 

Індивідуальна бесіда з 
батьками учнів 

Бабушкіна Р.О., 

Мацієвич Т.О. 

батьки, 

9-11 
14.04.2021 

98.  

Зустріч з представниками 
Херсонської обласної 

асоціації об'єднань 
ветеранів учасників 
бойових дій на сході 

України 

Профорієнтаційний 
захід 

Шапоринська Н.М.,  

Ладичук Д.О. 
 

15.04.2021 – 

17.04.2021 

99.  
смт. Зеленівка 

Херсонського району 
Херсонської області 

Розповсюдження 
буклетів, довідників 

ХДАЕУ та 
інформаційних листівок 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Лавренко Н.М.  17.04.2021 

100.  

с. Підлісне Херсонського 
району Херсонської 

області; 
с. Бехтери, с. Нова 

Збур'ївка,  с. Кохани 
Скадовського району 
Херсонської області 

Розміщення 
інформаційних листівок, 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Дудяк Н.В.  18.04.2021 
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101.  

с.Садове Херсонського 
району Херсонської 

області 

Розміщення 
інформаційних листівок, 
щодо спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій 

Баранова О.Ю.  18.04.2021 

102.  
с.Чорнобаївка, 

військова частина А1604 
Профорієнтаційний 

захід 
Лавренко Н.М., 

Балуцел С. 
 20.04.2021 

103.  

Зустріч з фермерами 
селища Широка Балка 
Білозерського району 
Херсонської області 

Профорієнтаційний 
захід 

Шапоринська Н.М., 

Ладичук Д.О. 
 26.04.2021 

104.  
Таврiйський лицей 

мистецтв 
Профорієнтаційний 

захід 
Луцик А.С., 

Кутузова Т. Ю. 
8-9 27.04.2021 

105.  
с. Чорнобаївка, 

В/Ч А16-04 
Профорієнтаційний 

захід 

Бабушкіна Р.О. 

Мацієвич Т.О. 

Чупилко В. 
 29.04.2021 

106.  

Комунальний заклад 
"Олешківська 

спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №2 з 

поглибленим вивченням 
іноземних мов" 

Олешківської міської ради 

«Робота глобальних 
навігаційних 

супутникових систем у 
поєднані з безпілотним 
літальним апаратом, а 

саме: фотозйомка 
місцевості за допомогою 

дрону (DJI Mavic Pro), 
та прив’язкою даних 

фотографій на 
місцевості в системі 

координат». 

Мартинов І.М., 

Лавренко Н.М. 
9-11 29.04.2021 

107.  

Великоолександрівський 
район Старосільска ЗОШ 

І-Ш ступінь 
Херсонська область 

Профорієнтаційна 
зустріч 

 
8 

9-11 

06.05.2021 

07.05.2021 

108.  

ЗОШ №12 з поглибленим 
вивченням французької 

мови 

Профорієнтаційна 
зустріч 

  11.05.2021 

109.  

Широкобалківська 
ЗПЗСО Білозерського р-
ну Херсонської області 

Олександрівська  ЗПЗСО 
Білозерського р-ну 

Херсонської області 
Томинобалківська ЗП 

Профорієнтаційна 
зустріч 

Викладачі 

кафедри ГТБВЕІ 
 28.05.2021 

110.  

Херсонська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 54 
з поглибленим вивченням 

іспанської та інших 
іноземних мов 

Херсонської міської ради 

Розповсюдження 
буклетів та довідників 
ХДАЕУ під час здачі 

ЗНО 

Лавренко Н.М. 11 28.05.2021 

111.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

"Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня 

школа I-III ступенів" №15 
Херсонської міської ради 

Розповсюдження 
буклетів та довідників 
ХДАЕУ під час здачі 

ЗНО 

Куракова Л.Г. 11 28.05.2021 
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112.  

Херсонська 
спеціалізована школа 
№57 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 
Херсонської міської ради 

Профорієнтаційний 
захід 

Заводянний В.В.  04.06.2021 

113.  

Херсонська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №32 
Херсонської міської ради 

Профорієнтаційний 
захід 

Заводянний В.В.  15.06.2021 

114.  

Херсонський фізико-
технічний ліцей 

Херсонської міської ради 

Розповсюдження 
буклетів та довідників 

ХДАЕУ 

Дудяк Н.В. 10-11 15.06.2021 

115.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа 
ІІ ступеня - ліцей 

журналістики, економіки 
та правознавства» 

Херсонської міської ради 

Проведення гри-квесту 
«Про єднання 
студентства й 

майбутніх 
абітурієнтів» 

Мацієвич Т.О. 7-8 01.09.2021 

116.  

Голопристанська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1 
Голопристанської міської 
ради Херсонської області 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В. 8-11 06.09.2021 

117.  

Голопристанська 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим 

вивченням предметів 
філологічного та 

природничо-
математичного циклів 

Голопристанської міської 
ради Херсонської області 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В. 8-11 06.09.2021 

118.  

Голопристанський 
навчально-виховний 
комплекс "Гімназія - 
спеціалізована школа 

І ступеня з поглибленим 
вивченням предметів 
художнього профілю" 

Голопристанської міської 
ради Херсонської області 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В. 8-11 06.09.2021 

119.  

Голопристанська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №4 
Голопристанської міської 
ради Херсонської області. 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В. 8-11 06.09.2021 

120.  

Зеленівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №38 
Херсонської міської ради 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В. 8-11 06.09.2021 
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121.  

Комунальний заклад 
"Олешківська гімназія" 

Олешківської міської ради 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В. 8-11 09.09.2021 

122.  

Комунальний заклад 
"Олешківська 

спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів №2 з 

поглибленим вивченням 
іноземних мов" 

Олешківської міської ради 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В., 

Мартинов І.М. 
8-11 09.09.2021 

123.  

Дар'ївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені 

Андрія Шульги 
Дар'ївської сільської ради 

Херсонської області. 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В., 

Мартинов І.М. 
8-11 09.09.2021 

124.  

Опорний заклад 
«Академічний ліцей» 

Скадовської міської ради 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В., 

Яремко Ю.І. 
8-11 29.09.2021 

125.  

Скадовська 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №2 
Скадовської міської ради 

Херсонської області 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В., 

Яремко Ю.І. 
8-11 29.09.2021 

126.  

Скадовська 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів №3 
Скадовської міської ради 

Херсонської області 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В., 

Яремко Ю.І. 
8-11 29.09.2021 

127.  

Скадовський аграрний 
фаховий коледж 

Херсонського 
державного аграрно-

економічного 
університету. 

Профорієнтаційний 
візит 

Дудяк Н.В., 

Яремко Ю.І. 
8-11 29.09.2021 

128.  

Херсонська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 46 
Херсонської міської ради 

метод анкетування за 
допомогою Google Forms 

Профорієнтаційний 
захід 

Бабушкіна Р.О. 

Мацієвич Т.О. 
9-11 16.11.2021 

129.  

Антонівська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 18 
Херсонської міської ради 

«Проведенням повного 
циклу польоту, за 

допомогою дрону (DJI 
Mavic Pro). Виконання 

фото- і 
відеомоніторингу 

обстеження території, 
створення оглядових 

знімків у заданих 
спектральних 
діапазонах» 

Мартинов І.М., 

Лавренко Н.М. 
8-9 19.11.2021 
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130.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа 
ІІ ступеня - ліцей 

журналістики, економіки 
та правознавства» 

Херсонської міської ради 

Проведення тренінгу із 
урбаністики 

Луцик А.С. 

Мацієвич Т.О. 
9-11 

Грудень 

2021 року 

131.  

«Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» №8 

Херсонської міської Ради 

«Школа юного 
підприємця» 

Бойко Л.О., 

Нікітенко К.С., 

Морозова О.Г. 

Карнаушенко А.С. 

7-9 

Січень-

травень 

2021 року 

132.  
ДНЗ «Херсонське вище 
професійне комерційне 

училище» 

Відкритий урок 
«Вдалий вибір 

професії-крок до 
успіху» 

Бойко Л.О., 

Карнаушенко А.С. 

Студенти 

2 року 

навчання 

28.01.2021 

133.  
ДНЗ «Херсонське вище 

професійне училище 
сервісу та дизайну» 

Профорієнтаційні 
зустрічі з 

розповсюдженням 
«Довідника 

абітурієнта», 
«Моя майбутня 

професія» 

Бойко Л.О., 

Карнаушенко А.С. 

Студенти

2 року 

навчання 

09.02.2021 

134.  
Білозерський ЗПЗСО №1 

ім. О.Я. Печерського в 
смт. Білозерка 

«Вдало вибрана 
професія-запорука 
щасливого життя» 

Морозова О.Г. 10-11 15.02.2021 

135.  
Херсонська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №47 

«Правильне професійне 
інформування-запорука 

майбутнього» 

Морозова О.Г. 9-11 19.02.2021 

136.  

1. ДНЗ «Херсонське 
вище професійне 

училище сервісу та 
дизайну»; 

2. ЗОШ №46 Херсон 
3. ДНЗ «Херсонське 
вище професійне 

комерційне училище» 

Вручення подяк, 
виступ на лінійці в 

День знань 

Бойко Л.О., 

Петрова О.О. 
9-11 01.09.2021 

137.  ЗОШ №46 Херсонської 
міської Ради 

Зустріч з батьками. 
«Усвідомлений вибір 
професії як запорука 
життєвого успіху» 

Бойко Л.О. 10-11 09.09.2021 

138.  
Херсонський ліцей 

журналістики, бізнесу і 
правознавства 

Ділова гра «Майстер 
інвестицій» 

Карнаушенко А.С. 

Морозова О.Г. 
11 24.10.2021 

139.  
Херсонський ліцей 

журналістики, бізнесу і 
правознавства 

Батьківські збори 
«Усвідомлений вибір 

професії вашої дитини» 

Бойко Л.О. 11 27.10.2021 

140.  ЗОШ №34 Херсонської 
міської Ради 

Тренінг «Місія 
підприємства». 

«Обираючи професію 
зроби правильний 

вибір». 

Мухіна І.А. 10 26.11.2021 
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141.  
«Вище професійне 

училище № 2 м. 

Херсону» 

Ознайомили майбутніх 

випускників училища зі 

спеціальностями 

ХДАЕУ, 

перспективами 

навчання 

Шаповал С.І., 

Петрушкевич І.І. 
9-11 24.02.2021 

142.  

Чорнобаївська санаторна 

загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів 

Херсонської обласної 

ради 

 

Чорнобаївська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 

Білозерської районної 

ради Херсонської області 

Профорієнтаційний 

захід. Випускники були 

ознайомлені зі 

спеціальностями 

ХДАЕУ 

Виноградова Т.І., 

Карнаушенко А.С. 
9-11 26.02.2021 

143.  

ЗПЗСО № 2 ім. Богдана 

Хмельницького 

 

Білозерський ЗПЗСО №1 

ім. О.Я.Печерського 

Білозерської селищної 

ради Херсонської області 

 

КЗ «Ольгівський 

науковий ліцей-інтернат» 

Херсонської обласної 

ради 

Інформація про 

проведення весняної 

Школи економіки; 

Запрошення до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді 

Херсонського державного 

аграрно-економічного 

університету для 

професійної орієнтації 

вступників на основі 

повної загальної 

середньої освіти;  

Інформація про 

підготовчі курси ХДАЕУ, 

довідники для 

абітурієнтів та матеріали 

щодо вступної кампанії 

2021 р. 

Аверчева Н.О. 

та викладачі 

кафедри 
10-11 

Березень 

2021 року 

144.  

Чорнобаївський ліцей 

Чорнобаївської сільської 

ради Білозерського 

району Херсоснської 

області 

Профорієнтаційна робота, 

довідники для 

абітурієнтів та матеріали 

щодо вступної кампанії 

2021 р. 

Шаповал С.І. 11 22.03.2021 

145.  
Високівський ЗПЗСО 

Бериславського району 

Херсонської області 

Проведення весняної 

Школи економіки; 

Запрошення до участі у 

Всеукраїнській 

олімпіаді Херсонського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

Викладачі 

кафедри 
9-11 

Березень 

2021 року 
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146.  

Білозерський ЗПЗСО №1, 
Ольгівський науковий 

ліцей - інтернат 
Херсонської обласної 
ради, Чорнобаївський 
ЗПЗСО, Високівський 

ЗПЗСО Бериславського 
району; Комунальний 
заклад «Херсонський 
фаховий спортивний 
коледж» Херсонської 
обласної ради; ЗПЗСО 

№2 ім. Богдана 
Хмельницького. 

Формування груп у 
Viber з випускниками 
базових навчальних 

закладів для 
підвищення рівня 

інформованості про 
події у ХДАЕУ та 

умови вступу 2021-
2022 н. р. 

Викладачі 

кафедри 

Аверчева Н.О., 

Рудік Н.М. 

10-11 
Протягом 

семестру 

147.  

КЗ «Ольгівський 
науковий ліцей-інтернат» 

Херсонської обласної 
ради 

Профорієнтаційна 
робота з учнями 11 

класу КЗ 
Аверчева Н.О. 11 30.04.2021 

148.  

Білозерський ЗПЗСО №1 
ім. О.Я.Печерського 

Білозерської селищної 
ради Херсонської області 

Профорієнтаційна 
робота з учнями Участь 

у святковій лінійці 1 
вересня, знайомство з 

класом і класними 
керівниками 

Аверчева Н.О. 11 01.09.2021 

149.  

Комунальний заклад 
«Херсонський фаховий 

спортивний коледж» 
Херсонської обласної 

ради 

Профорієнтаційна 
зустріч на базі 

навчального закладу 
«Вибір спеціальності – 
запорука майбутнього 
професійного успіху у 

житті» 

Рудік Н.М. 10-11 30.09.2021 

150.  

Комунальний заклад 
«Херсонський фаховий 

спортивний коледж» 
Херсонської обласної 

ради 

Участь у проведенні 
ділової зустрічі з 

керівництвом 
навчального закладу з 

питань можливості 
подальшого навчання 

випускників 
«Херсонського 

фахового спортивного 
коледжу» в 

Херсонському 
держаному аграрно-

економічному 
університеті на 

спеціальності 017 
Фізична культура і 

спорт. 

Стрикаленко Є.А. 10-11 12.10.2021 

151.  

Білозерський ЗПЗСО №1 
ім. О.Я.Печерського 

Білозерської селищної 
ради Херсонської області 

Профорієнтаційна 
зустріч з учнями 11 
класів Білозерського 
ЗПЗСО №1 імені О.Я. 

Печерського 

Аверчева Н.О. 11 26.11.2021 
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152.  

«Ольгівський науковий 
ліцей-інтернат» 

Херсонської обласної 
ради 

Робота МАН – секція 
«Економіка» з учнями 

Аверчева Н.О. 

Ковальов Д.В. 
11 

Листопад 

2021 року 

153.  ЗОШ № 31 

«Жива бібліотека» до 
Дня прокуратури 
«людина-книга» 

Ісичко С.М., старший 
радник юстиції, 

прокурор. 

Риженко І.М. 9,10,11 
23.11.2021-

24.11.2021 

154.  
Херсонський ліцей 

Херсонської обласної 
ради 

Проведення майстер-
класу «Права людини». 

Лєнь Т.В., 

Правоторова О.М. 
 22.11.2021 

155.  ЗОШ № 29 

Професія юриста як 
соціально 

відповідальна місія в 
служінні людям 

Риженко І. М. 11 06.10.2021 

156.  ЗОШ № 29 
Зустріч-бесіда «Юрист 

у сфері професій» 
Правоторова О.М. 10,11 08.10.2021 

157.  ЗОШ № 29 
Ділова гра: «Роль 

комунікації у професії 
юриста» 

Лєнь Т.В., 

Правоторова О.М. 
9 12.10.2021 

158.  

Високопільська 
спеціалізована школа-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Обдарованість» 
Херсонської обласної ради 

Договір про співпрацю 
Пристемський О.С., 

Сакун А.Ж 
10-11 25.11.2020 

159.  

Комунальний заклад 
«Високопільська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Високопільського району 
Херсонської області 

Договір про співпрацю 
Пристемський О.С., 

Сакун А.Ж. 
10-11 25.11.2020 

160.  

Зеленівська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №38 
Херсонської міської ради 

Особливості вступної 
компанії 2021 р. 

Скрипник С.В., 

Коваль С.В. 
11 21.12.2020 

161.  
Новокаховський 
приладобудівний 
фаховий коледж 

Особливості вступної 
компанії 2021 р. 

Пристемський О.С., 

Сакун А.Ж. 
11 20.04.2021 

162.  

Херсонський 
загальноосвітній 

навчально-виховний 
комплекс № 48 

Вітання школярам до 
Дня захисту дітей 

Пристемський О.С., 

Сакун А.Ж. 
11 02.06.2021 

163.  

Зеленівська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №38 
Херсонської міської ради 

Привітання з Днем 
знань 

Скрипник С.В., 

Коваль С.В. 
11 01.09.2021 

164.  

Велетенська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Білозерської 

селищної ради 
Херсонського району 
Херсонської області 

Особливості вступної 
компанії 2021 р. 

Скрипник С.В., 

Шепель І.В. 
11 03.09.2021 
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165.  

Херсонський 
загальноосвітній 

навчально-виховний 
комплекс № 48 

Зустріч з батьками 
випускників 

Пристемський О.С., 11 09.09.2021 

166.  

Херсонський 
загальноосвітній 

навчально-виховний 
комплекс № 48. 

Аграрна освіта – 
запорука майбутнього 

Пристемський О.С., 

Сакун А.Ж. 
11 13.09.2021 

167.  

Архангельська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 
Високопільського району 

Херсонської області 

Переваги в отримані 
професії після 

навчання в ХДАЕУ 

Пристемський О.С., 11 17.09.2021 

168.  

Херсонська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №28 ім. О.С. 

Пушкіна Херсонської 
міської ради 

Батьківські збори 
«Стратегія успішного 

вибору вищого 
навчального закладу» 

Морозова О.С. 9 09.09.2021 

169.  

Первомаївський заклад 
повної загальної 
середньої освіти 

Верхньорогачицької 
селищної ради 

Каховського району 
Херсонської області 

Профорієнтайний захід 
для старшокласників 

онлай 

Морозова О.С. 11 10.09.2021 

170.  

Комишанська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №26 
Херсонської міської ради 

Закладання орієнтирів 
майбутнього 

професійного вибору у 
старшокласників 

Морозова О.С. 11 15.09.2021 

171.  

Комишанська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №26 
Херсонської міської ради 

Батьківські збори 
«Стратегія успішного 

вибору вищого 
навчального закладу» 

Морозова О.С. 11 15.09.2021 

172.  
Ліцей журналістики, 

економіки й 
правознавства 

Зустріч із школярами 
Херсонського ліцею 

журналістики, 
економіки й 

правознавства з метою 
ознайомлення з 

роботою школи ZNO 
prep. 

Главацька Ю.Л. 

Кан О.Ю. 
11 21.09.2021 

173.  
Ліцей журналістики, 

економіки та 
правознавства 

Заняття з теми 
«Традиції святкування 

Хеловіну» 

Совач К.О. 11 03.11.2021 

174.  

Херсонський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа 
ІІ ступеня – ліцей 

журналістики, економіки 
та правознавства» 

Лекція-презентація 
«Софія Яблонська – 

перша українська 
тревел-блогерка», 

присвячена 
Всесвітньому дню 

туризму 

Бокшань Г.І. 

Кан О.Ю. 
11 01.10.2021 
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175.  ЗОШ №46 Батьківські збори Бойко В.О. 11 09.09.2021 

176.  ХДАЕУ 

Консультування 
учасників ЄВІ щодо 
вибору майбутньої 

спеціальності в ХДАЕУ 
під час спеціальної 

сесії ЄВІ (тестування з 
іноземних мов для 
вступників рівня 

«магістр») 

Морозова О.С., 

Дуга В.О. 

Учас-

ники 

ЄВІ 

11.09.2021 

177.  

Участь зі здобувачами 
спеціальності 241 

Готельно-ресторанна 
справа до участі у 

фотопроєкті 
«ЕкофрендліБутиМодно 

«Осінні барви»». 

Профорієнтаційна 
робота, інформування 

про спеціальності в 
ХДАЕУ під час 

проведення заходу 

Дуга В.О. 
Школяри 

Херсону 
30.10.2021 

178.  

Херсонська 
спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №27 з 
поглибленим вивченням 

інфомратики та 
іноземних мов 

Херсонської міської ради 

Заняття з теми: 
«Дидактичні ігри на 
уроках англійської 

мови» 

Несін Ю.М. 11 04. 09.2021 

179.  

Херсонська 
спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №27 з 
поглибленим вивченням 

інфомратики та 
іноземних мов 

Херсонської міської ради 

Батьківські збори Несін Ю.М. 

Батьки 

старшо-

класни-

ків 

08.09.2021 

180.  

Херсонська 
спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №27 з 
поглибленим вивченням 

інфомратики та 
іноземних мов 

Херсонської міської ради 

Заняття з англійської 
мови на тему 

«Туристичними 
шляхами Великої 
Британії» у формі 

інтелектуальної гри-
дебатів. 

Несін Ю.М. 10 27.11.2021 

181.  

Голопристанський НВК 
«Гімназія – 

спеціалізована школа І-
ІІІ ступеня з 

поглибленим вивченням 
предметів художнього 

профілю» 
Голопристанської міської 
ради Херсонської області 

Тестування з вибору 
професій, перегляд 

відео роликів 
(економічний 
факультет), 

ознайомлення з 
довідником абітурієнта 

ХДАЕУ 

Худік Н.Д. 10-11 27.01.2021 

182.  
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 50 

ім. Романа Набєгова 
Херсонської міської ради 

Тренінг 
профорієнтаційного 

спрямування, 
ознайомлення з 

освітніми програмами 

Кириченко Н.В., 

Капліна А.І. 
11 05.02.2021 

https://www.facebook.com/EcofrendliButiModno/?__cft__%5b0%5d=AZXtUBeuvrrX25kSO9iW-wirOGORfsLtkUD3wkpJrq1bWoSclQEwA1j7jePYeEZxA0vG9NYXGJxWS0w9pSCg2s7miZxafoAid0eHbVe6uXdbT1z3rkFFFKg587cPkudu9cnSxhBnWH4xXvnzQYP5-Cps&__tn__=-UC%2CP-R
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183.  

Каховська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №5 
Каховської міської ради 

Херсонської області 

Тренінг з вибору 
професії, перегляд 

відео роликів 
Худік Н.Д. 11 05.02.2021 

184.  Великоолександрівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

Тренінг з вибору 
професії, перегляд 

відео роликів 
Худік Н.Д. 11 12.02.2021 

185.  Херсонська гімназії №3 
ім. В.Ф.Заботіна 

Тренінг з вибору 
професії 

Кириченко Н.В., 
Капліна А.І., 
Димова Г.О., 
Худік Н.Д. 

10-11 17.02.2021 

186.  Херсонський фізико-
технічний ліцей 

Тренінг з вибору 
професії, ознайомлення 

з різноманітністю 
освітніх программ та 

перспективами 

Кириченко Н.В., 
Алєщенко Л.О., 

Димова Г.О., 
Худік Н.Д. 

11 22.02.2021 

187.  

БНЗ Музиківський ліцей 
Музиківської сільської 

ради Білозерського 
району 

Тренінг з вибору 
професії, ознайомлення 

з різноманітністю 
освітніх программ та 

перспективами 

Кириченко Н.В., 
Алєщенко Л.О., 

Хірса І.М. 
11 26.02.2021 

188.  

КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Музиківської 

сільської ради 
Білозерського району 

Тренінг з вибору 
професії 

Кириченко Н.В., 
Алєщенко Л.О., 

Хірса І.М. 
11 26.02.2021 

189.  

Голопристанський НВК 
«Гімназія – 

спеціалізована школа І-
ІІІ ступеня з 

поглибленим вивченням 
предметів художнього 

профілю» 
Голопристанської міської 
ради Херсонської області 

Тестування та тренінг з 
актуалізації вибору 

професії, ознайомлення 
з різноманітністю 
освітніх програм 

Худік Н.Д. 10 02.03.2021 

190.  Східненська 
загальноосвітня школа 

Тренінг профорієнта-
ційного спрямування - 
ділова гра «Управління 

інвестиційним 
капіталом» 

Морозов Р.В., 
Кириченко Н.В., 

Капліна А.І., 
Лобода О.М. 

 16.09.2021 

191.  Музиківський ліцей 

Тестування з вибору 
професії. Демонстрація 

відеоматеріалу про 
життя університету 

Морозов Р.В., 
Кириченко Н.В., 

Капліна А.І., 
Лобода О.М. 

  

192.  Херсонська гімназія № 3 
ім. В.Ф. Заботіна 

Тестування з вибору 
професії. демонстрація 

відеоматеріалу про 
життя університету. 

Ознайомлення з 
освітніми програмами, 

особливостями 
організації навчального 

процесу та 
перспективами 

Жосан Г.В., 
Худік Н.Д. 

9-11 18.11.2021 
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У вересні проведено інформаційну діяльність серед усіх закладів 

середньої освіти щодо підготовчих курсів для ЗНО/ДПА, спрямовану на 

забезпечення набору слухачів на підготовчі курси та, в подальшому, набору 

студентів на навчання. Курси створені для адаптації до закладів вищої освіти і 

покращення рівня якості знань та компетенцій майбутніх абітурієнтів.  

Під час надання інформації, повідомлялося, що доцільність підготовки 

до ЗНО в ХДАЕУ обумовлена тим, що кадровий склад викладачів 

університету дозволяє успішно проводити підготовку гуманітарного (історія, 

українська мова та література, іноземні мови), природничого (біологія, хімія, 

географія) й фізико-математичного (фізика, математика) профілю. Підготовчі 

курси, організовані при відділі «Центр довузівської підготовки та 

міжнародної освіти» - це  колектив педагогів, які мають великий досвід 

роботи у сфері профорієнтації і підготовки майбутніх абітурієнтів (учнів 9-11 

класів і випускників минулих років) до складання  ЗНО і творчого конкурсу 

на спеціальності «Архітектура та містобудування», «Дизайн». 

Підготовчі курси ХДАЕУ включають в себе:  

• суботні підготовчі курси (заняття по суботах, з першої суботи 

жовтня по останню суботу травня);   

• підготовчі експрес-курси (заняття по суботах, з останньої суботи 

січня по останню суботу травня).  

Такий графік дозволяє знизити фізичне та емоційне навантаження  учнів 

і зробити підготовку до ЗНО ефективнішою. Навчальний план складається з 

очних занять, самостійної роботи і контролю знань (зрізи знань). За потребою, 

заняття проводяться дистанційно. Підготовка абітурієнтів до ЗНО 

відбувається за програмами, рекомендованими Українським центром 

незалежного оцінювання якості освіти. 

У червні 2021 року відділом виготовлено 49 сертифікатів для слухачів 

за успішне закінчення підготовчих курсів (2020 – 2021 навчальний рік), з них:  

• суботні підготовчі курси – 37 осіб; 

• підготовчі експрес-курси – 12 осіб. 

З 02 жовтня 2021 року на суботні підготовчі курси (02.10.2021 р. – 

28.05.2022 р.) зараховано 56 слухачів. 

Найбільш популярними цього навчального року є заняття з математики. 

Предмет обрало 36 слухачів. Українську мову і літературу обрало 35 осіб. 

Історію України обрало 20 слухачів, біологію – 17, творчий конкурс – 11, 

англійську мову – 9, географію – 8. 

З січня 2022 року планується збільшення кількості слухачів за рахунок 

набору на підготовчі експрес-курси, які триватимуть з 29 січня 2022 р. по 

28 травня 2022 р. 

Відділ здійснив повний документальний супровід підготовчих курсів, а 

саме: 

- розроблено та затверджено навчальний план і робочі програми з 

кожної з дисциплін; 

- прийнято та перевірено подані до ХДАЕУ документи слухачів 

та/або їх представників; 
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- забезпечено підписання та виконання умов договорів зі 

слухачами; 

- забезпечено підписання договорів на погодинну оплату праці з 

викладачами; 

- щомісяця здійснюється табельний облік викладацького складу; 

- щотижня розробляється та затверджується розклад занять. 

Окрім того, щосуботи проводиться систематичний контроль за 

відвідуваністю занять слухачами. 

Для слухачів підготовчих курсів кожного місяця організовуються 

зустрічі з деканами і викладачами університету, з відповідальним секретарем 

приймальної комісії, з методистами Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти. 

У 2021 році відділом «Центр довузівської підготовки та міжнародної 

освіти» здійснено організацію та проведення ЗНО на базі ХДАЕУ, що 

позитивно впливає на популяризацію університету серед випускників шкіл 

міста та області, зокрема: 

• з 01 лютого по 05 березня 2021 року на базі ХДАЕУ було 

створено консультаційний пункт щодо реєстрації до ЗНО; 

• у квітні 2021 року – пункт проведення пробного ЗНО. Фактично 

проведено 1 сесію на 19 аудиторій;  

• у червні-липні 2021 року – пункт проведення основної і 

додаткової сесії ЗНО на 19 аудиторій. Фактично проведено: основної сесії – 5, 

додаткової – 6;  

• у липні 2021 року – пункт проведення основної та додаткової сесії 

Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та Єдиного вступного 

іспиту (ЄВІ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра). 

Основної сесії проведено – 3, додаткової – 2. Аудиторій – 19; 

• у вересні 2021 року – пункт проведення спеціально організованої 

додаткової сесії (Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Проведено 1 сесію на 

19 аудиторій. 

Під час процедури проведення ЗНО, Єдиного фахового вступного 

випробування (ЄФВВ) та Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) було роздано 

близько 3000 довідників абітурієнта ХДАЕУ. 

З 1 вересня 2020 року по 1 листопада 2021 року фахівці відділу 

координували публікації про всі спеціальності університету в газеті «Гривна», 

згідно затвердженого графіку. 

Відділ «Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти» сприяв 

популяризації серед учнів закладів середньої освіти міста профорієнтаційних 

шкіл, які були створені при факультетах ХДАЕУ і працюють на канікулах 

дистанційно. Для цього здійснено інформаційну розсилку оголошень на 

електронні адреси адміністрацій закладів середньої освіти. 

З 29 червня по 31 серпня 2021 року вперше в Херсонському державному 

аграрно-економічному університеті працювали підготовчі курси для молоді з 

числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія 



77 

окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених 

пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 

Підготовка здійснювалася з української мови і літератури, історії 

України, математики, (біології/англійської мови за вибором, відповідно до 

обраних спеціальностей університету). Заняття проводилися за очною 

формою навчання щодня, з понеділка по п’ятницю. Для слухачів курсів були 

організовані консультації та підсумковий іспит з кожного предмета. Слухачі 

отримали свідоцтво про закінчення підготовчих курсів. 

У 2021 році традиційно була проведена Всеукраїнська олімпіада 

Херсонського державного аграрно-економічного університету для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

Всього приймяло участь 89 осіб, з них більшість – одночасно з декількох 

предметів. 

Таблиця 30 

Кількість робіт від вступників,  

отриманих у першому турі олімпіади ХДАЕУ 

Предмет Отримано 

Українська мова та література  30 

Математика  9 

Історія України  20 

Іноземна мова (англійська)   21 

Біологія   45 

Географія   21 

Фізика 1 

Хімія 3 

Всього 150 

 

Усі учасники першого туру виконали завдання, своєчасно надали 

роботи для перевірки та були запрошені до участі у другому турі, що відбувся 

28 квітня 2021 року дистанційно. 

Додаткові бали до результату ЗНО з предметів Всеукраїнської 

олімпіади отримали 82 учасника, зокрема: 

- З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (отримали 5 осіб / вступники не скористалися 

додатковими балами); 

- З БІОЛОГІЇ (отримали 41 особа / 39 вступників скористалися 

додатковими балами); 

- З ГЕОГРАФІЇ (отримали 4 особи / 1 вступник скористался додатковими 

балами); 

- З МАТЕМАТИКИ (отримали 16 осіб / 7 вступників скористалися 

додатковими балами); 

- З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (отримала 1 особа / вступник 

не скористался додатковими балами); 
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- З ФІЗИКИ (отримала 1 особа / вступник не скористался додатковими 

балами); 

- З ХІМІЇ (отримали 3 особи / 1 вступник скористался додатковими 

балами); 

- З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (отримали 11 осіб / 3 вступники скористалися 

додатковими балами). 

До Дня екологічних знань та Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища кафедрою екології та сталого розвитку імені професора 

Ю.В. Пилипенка для школярів та учнівської молоді міста було започатковано 

Конкурсу «Ecolife-2021».  

У другому фінальному етапі Конкурсу прийняли участь більше 

80 учасників з 19 шкіл міста (№: 36, 52, 4, 5, 38, 21, 50, 14, 31, 12, 54, 24, 44, 

48, 8, 55, 54, 26, 15). Учасники фанального етапу представили 46 робіт в 

номінації «Зелена фантазія» та презентації екологічних акцій та проєктів 13-

ти учасників та колективів-юних екологів у номінації «Зелений клас». 

За результатами оцінки робіт визначено переможців у номінаціях: 

 Номінація «Зелена фантазія» 

І місце («Сивка–Бурка», екологічна поробка) – Дар’я Григор’єва, 

10 років, учениця Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів№ 31 з 

поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської міської 

ради; 

ІІ місце («Лелечий дім», екологічна поробка) – Данило Репецький, 

8 років, учень Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 

Херсонської міської ради; 

ІІІ місце («Енергетичний центр», екологічна поробка) – Єлізавета 

Лисова, 8 років, учениця ЗОШ № 15. 

 Номінація «Зелений клас» 

І місце – Екологічний проєкт «Зроби свою шкільну ділянку гарною» 

(Відеоролик «Краса врятує світ»), 11-12 років, учні Херсонського 

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48 Херсонської 

міської ради; 

ІІ місце – діяльність гуртка «Юні екологи», 14 років, учні Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 54 з поглибленим вивченням 

іспанської та інших іноземних мов; 

ІІІ місце – Проектна діяльність (багаторічна): Допоможемо зберегти 

планету, учні 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи № 5 І-ІІ ступенів 

Херсонської міської ради. 

Усі переможці були нагороджені грамотами та цінними подарунками. 

Крім того, організаторами Конкурсу були визначені найбільш активні 

учасники в таких номінаціях: 

- Сама активна школа – Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 21 Херсонської міської ради (15 робіт); 

- Самий активний учасник – Черняєв Руслан, 7 років, Антонівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради. 

За креативні рішення були нагороджені: 
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 в номінації «Зелена фантазія» 

- Шарапа Іван («Синій кіт»), 12 років, учень Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 

французької мови Херсонської міської ради; 

- Большаков Данііл («Все залежить від тебе»), 9 років, учень 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 з поглибленим 

вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської 

ради; 

 в номінації «Зелений клас» 

- Підкопалова Анастасія, Ушакова Владислава, 13 років, учениці 

Зеленівської загальноосвітньої школи № 38. 

У грудні 2021 року в Університеті проходив конкурс-челендж: 

«GREENLIFE CHALLENGE – CHRISTMAS BOUQUET INSTEAD OF A 

CHRISTMAS TREE (РІЗДВЯНИЙ БУКЕТ ЗАМІСТЬ ЯЛИНКИ)» для учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Конкурс спрямований на 

виховання екологічної свідомості підростаючого покоління, виховання в 

учнів бережного ставлення до природи. Така ініціатива має глибоке моральне 

значення, виховує в учнів уважність до навколишнього світу, формує бачення 

та розуміння потреби у любові та захисті природних ресурсів, викликає 

співчуття та розуміння життя у всіх його проявах. 

Конкурс проводився на кафедрі лісового та садово-паркового 

господарства ХДАЕУ. Всього у челенджі взяли участь 83 учасники з 

26 загальноосвітніх навчальних закладів Херсону. На розгляд комісії були 

надані як одноосібні, так і колективні роботи. Представлені роботи 

демонстрували високий розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності 

учнівської молоді та родинної творчості, показали високий рівень та 

креативний підхід до виготовлення новорічних композицій, різдвяних 

віночків, ялинкових прикрас, виробів декоративно-прикладного мистецтва, 

відродження традиції у виготовленні різдвяної атрибутики як частки 

матеріальної і духовної культури українського народу. Всі запропоновані на 

конкурс роботи були оригінальними, цікавими, творчими. 

В ході роботи журі визначило шість номінацій: Різдвяний вінок, 

Новорічний ексклюзив, Креативна Ялинка, Новорічна інсталяція, Еко-Ялинка, 

Юні GREEN-лайфовці. Переможців та учасників конкурсу, їх керівників та 

батьків привітав ректор ХДАЕУ Юрій Кирилов. Юрій Євгенович відзначив 

творчу активність та ініціативу всіх учасників, вручив почесні грамоти та 

новорічні подарунки кожному учаснику та творчим колективам. 

До Дня юриста України кафедрою публічного управління та права 

ХДАЕУ було започатковано проведення конкурс на краще есе/презентацію з 

теми: «Що я знаю про професію юриста». 

Напрями для обговорення були визначені наступні: 

- юридична справа часів Давнього Риму; 

- юридична діяльність незалежної України; 

- юриспруденція майбутнього; 

- професійна етика юриста; 
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- захист прав людини в Україні; 

- юридична освіта як вимога часу. 

За результатами конкурсу було подано двадцять робіт, 9 есе та 

11 презентацій. У номінації кращі есе з теми: «Що я знаю про професію 

юриста» одноголосно журі розподілило місця між учнями наступним чином: 

І місце – Борідько К.В., Херсонська гімназія №16 із вивченням мов 

національних меншин, науковий керівник Демчинська Юлія Іванівна; та 

Горбач М.М., Херсонська спеціалізована школи І-ІІІ ступенів № 31 з 

поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської міської 

ради, тема ece «Юридична освіта як вимога часу», науковий керівник Рибіна 

Оксана Григорівна; 

ІІ місце – Василевич В.О., Херсонський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки та 

правознавства» Херсонської міської ради, тема ece «Юристи – це «елітна 

спільнота» та взірець для відновлення держави», науковий керівник Капленко 

В’ячеслав Анатолійович; 

ІІІ місце – Черниш Є.А., Херсонська гімназія № 1 Херсонської міської 

ради, тема ece «Зародження професії юрист (або чому юрист – професія, яка 

народилася в минулому і є популярною сьогодні)», науковий керівник 

Коломієць Ірина Миколаївна. 

У номінації кращі презентації з теми: «Що я знаю про професію 

юриста»: 
І місце – Вільчинська С.О., ОЗ «Чаплинський ліцей», тема презентації 

«Юридична справа часів Давнього Риму», науковий керівник Антіпа Дмитро 

Федорович; Шовкопляс Я.В., Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної 

ради Херсонської області, тема презентації «Юридична справа давнього 

Риму», науковий керівник Карнаух Тетяна Анатоліївна; Кузьміна Д.О., 

Херсонський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІ 

ступеня – ліцей журналістики, економіки та правознавства» Херсонської 

міської ради, тема презентації «Юридична освіта, як вимога часу», науковий 

керівник Капленко В’ячеслав Анатолійович; 

ІІ місце – Гроцька К.В., Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської 

міської ради, тема презентації «Захист прав людини в Україні», науковий 

керівник Рибіна Оксана Григорівна; 

ІІІ місце – Балабон В.О., Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 35 Херсонської міської ради, презентація «Юридична справа часів 

давнього риму», науковий керівник Домаскін Михайло Дмитрович. 

За напрямом роботи з іноземними громадянами та особами без 

громадянства у 2021 році проведено такі заходи. 
Видано 8 запрошень на навчання для іноземних громадян таких країн, 

як: Нігерія, Індія, Гамбія, Російська Федерація та Азербайджан, з них 

7 запрошень надано на навчання на підготовчих курсах з української мови, 1 – 

для навчання на магістерському рівні спеціальності 201Агрономія. 
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На навчання до Університету зараховано 4 іноземці, що вже мають 

постійні посвідки на проживання в Україні, для здобуття освіти першого та 

другого рівнів за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 

202 Захист і карантин рослин.  

Завершили навчання та отримали дипломи 2 здобувачі вищої освіти з 

числа іноземних громадян, 1 особу відраховано за несвоєчасну оплату за 

навчання. 

З метою виконання вимог, передбачених Наказом МОН від 01.11.2013 

№ 1541, у 2021 році здійснено аудит особових справ діючих здобувачів вищої 

освіти з числа іноземних громадян, за результатом якого підготовлено 

22 пакета документів для подачі їх до Державного підприємства 

«Інформаційно-іміджевий центр» з метою проведення процедури визнання 

іноземних документів про освіту, на базі яких здійснено вступ до ХДАЕУ. З 

них: 

- завершено розгляд та отримано свідоцтв про визнання іноземних 

документів про освіту – 2 шт.; 

- знаходяться на опрацюванні та проходять процедуру визнання у ДП 

«Інформаційно-іміджевий центр» – 13 справ; 

- знаходяться на доопрацюванні у відділі «ЦДПМО» – 7 справ.  

Усі іноземці, які навчаються в університеті, мають посвідки на 

тимчасове проживання строком на період навчання, 1-му здобувачеві вищої 

освіти здійснено перевиготовлення тимчасової посвідки на проживання в 

зв’язку із закінченням терміну дії. 

 

 
 

На фото: іноземні здобувачі вищої освіти ХДАЕУ  

 

Окрім того, відділом здійснюється систематичний контроль за 

документами іноземців, своєчасністю їх подачі до ХДАЕУ та за терміном їх 

дії. Проводиться листування з міністерствами та відомствами щодо навчання 
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іноземців в ХДАЕУ. Ведуться постійні переговори з агентами щодо залучення 

до навчання іноземних громадян та осіб без громадянства. 

Регулярно проводиться робота щодо контролю умов проживання 

здобувачів-іноземців у гуртожитках університету та моніторинг відвідування 

занять. 

Станом на кінець року готовий до підписання у 2022 році Договір про 

надання послуг з Державним підприємством «Український державний центр 

міжнародної освіти» з метою підключення до Єдиної міжвідомчої системи на 

виконання вимог Постанови КМУ від 16.06.2021 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої 

освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з 

використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору 

іноземних вступників до закладів вищої освіти». Очікується актуальна 

інформація від УДЦМО. 
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2. Науково-дослідна та міжнародна діяльність 
Наукові здобутки вчених Херсонського державного аграрно-

економічного університету вагомі, загальновизнані, чимало з них мають 

міжнародний рівень. Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні 

працівники, аспіранти і здобувачі вищої освіти на дослідних полях, фермах, у 

8-х навчально-наукових лабораторіях, навчально-дослідній виробничий 

дільниці та дендропарку Університету.  

Про актуальність наукових досліджень свідчить міжнародна співпраця з 

іноземними університетами та науковими установами. На сучасному етапі 

активно здійснюються заходи із залучення академічної спільноти науковців 

Університету до написання наукових проектів.  

На основі концептуальних засад розвитку університету було 

сформульовано й уточнено основні напрями наукової та науково-педагогічної 

діяльності Університету (щодо держбюджетної, госпдоговірної та ініціативної 

тематики наукових досліджень, підготовки кадрів, створення інтелектуальної 

власності). 

В межах держбюджетного фінансування вчені Університету виконували 

7 проєктів, джерелом фінансування яких є державний бюджет України 

(обсяг фінансування на 2021 рік 5575,114 тис. грн.).: 

№ держреєстрації: 0119U100010 «Формування стратегії розвитку 

молодіжного підприємництва в умовах євроінтеграції як чинника соціально-

економічної стабільності та безпеки України». 

Науковий керівник – Кирилов Ю.Є., вартість – 750,0 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0119U100067 «Агроекологічні аспекти ведення 

органічного землеробства в умовах Півдня України». 

Науковий керівник – Домарацький Є.О., вартість – 800,0 тис. грн.   

№ держреєстрації: 0120U101914 «Розробка та впровадження 

інноваційно-екологічної технології виробництва продукції рибництва, як 

складова продовольчої безпеки України». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 1179,933 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0120U100997 «Сучасні аспекти інформатизації 

сільськогосподарського виробництва на основі моделювання та 

прогнозування продукційних процесів у агроекосистемах». 

Науковий керівник – Лавренко Н.М., вартість – 800,0 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0120U101307 «Інноваційні форми туристичного 

бізнесу в умовах пріоритету збалансованого розвитку та економічного 

зростання». 

Науковий керівник – Грановська В.Г., вартість – 800,0 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0121U109533 «Інноваційна ресурсозберігаюча 

технологія товарного рибництва як складова продовольчої безпеки України». 

Науковий керівник – Шерман І.М., вартість – 445,181 тис. грн. 

№ держреєстрації: 0121U109552 «Агроекологічне обгрунтування 

системного застосування багатофункціональних рістрегулюючих препаратів 

за вирощування основних польових культур в умовах зони Степу України». 

Науковий керівник – Пічура В.І., вартість – 800,0 тис. грн. 
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Укладено 28 господарських договорів на загальну вартість 

828,0 тис. грн.: 

1. «Оцінка впливу гідротехнічних робіт на представників флори і 

фауни Дніпровського лиману» Звіту з ОВД «Роботи по відновленню глибин 

операційної акваторії (ковш) та водного підходу цілісного майнового 

комплексу «Очаківський рибоконсервний комбінат». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 120,0 тис. грн.  

2. «Розробка науково-біологічного обгрунтування вселення 

різновікових груп сазана (коропа), товстолобика, сома та ляща у р. Дніпро та 

Каховське водосховище». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 30,0 тис. грн. 

3. «Науково-біологічне обгрунтування впливу сучасних абіотичних і 

біотичних факторів на рівень розвитку природної кормової бази 

вирощувальних ставів ДУ «Виробничо-експериментальний дніпровський 

осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т.Артющенка». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 30,0 тис. грн. 

4. «Розробка науково-біологічного обгрунтування вирощування 

коропових видів риб за дволітнім оборотом в умовах ДУ «Херсонський 

виробничо-екпериментальний завод по розведенню молоді частикових риб». 

Науковий керівник – Кутіщев П.С., вартість – 30,0 тис. грн. 

5. «Дослідження продуктивності нових гібридів томатів, моніторинг 

розвитку та прогнозування появи шкідників». 

Науковий керівник – Лавренко С.О., вартість – 240,0 тис. грн. 

6. «Обгрунтування взаємодії водогосподарських організацій та 

водокористувачів з питань контролю за меліоративним станом зрошуваних 

сільськогосподарських угідь та раціональне використання водних ресурсів». 

Науковий керівник – Морозов О.В., вартість – 10,0 тис. грн. 

7. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування сої при 

зрошенні на півдні України».  

Науковий керівник – Сидякіна О.В., вартість – 12,0 тис. грн. 

8. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування 

соняшнику на півдні України». 

Науковий керівник – Іванів М.О., вартість – 12,0 тис. грн. 

9. «Посилення економічної безпеки аграрного підприємства в 

умовах обмеженого доступу до інвестиційних ресурсів». 

Науковий керівник – Танклевська Н.С., вартість – 20,0 тис. грн. 

10. «Науково-біологічне обгрунтування рибогосподарського 

використання Єланівського водосховища». 

Науковий керівник – Шевченко В.Ю., вартість – 15,0 тис .грн. 

11. «Наукові положення механізму формування і впровадження 

науково-технічної та інноваційної продукції в рослинництві». 

Науковий керівник – Кириченко Н.В., вартість – 30,0 тис. грн. 

12. «Використання машино-тракторного парку в процесі збирання 

соняшника». 

Науковий керівник – Чепок Р.О., вартість – 10,0 тис. грн. 
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13. «Прогнозування продукційних процесів при вирощуванні 

зернових та технічних культур». 

Науковий керівник – Керимов А.Н., вартість – 10,0 тис. грн. 

14. «Обгрунтування необхідного обсягу промивки р. Інгулець для 

забезпечення нормативної якості води в Інгулецькій зрошувальній системі». 

Науковий керівник – Крикунова В.М., вартість – 40,0 тис. грн. 

15. «Продуктивність гороху зимуючого залежно від строків посіву, 

фонів живлення та обробітку грунту на півдні України». 

Науковий керівник – Шепель А.В., вартість – 20,0 тис. грн. 

16. «Агротехнічне та економічне обгрунтування технології 

вирощування кукурудзи на зерно при зрошенні на півдні України». 

Науковий керівник – Ушкаренко В.О., вартість – 20,0 тис. грн. 

17. «Обгрунтування критеріїв оцінки конкурентоспроможності 

туристичних фірм, створення макету «ідеальної» туристичної фірми та 

розробка рекомендацій». 

Науковий керівник – Морозова О.С., вартість – 10,0 тис. грн. 

18. «Документообіг та діловодство іноземною мовою для 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства». 

Науковий керівник – Кан О.Ю., вартість – 10,0 тис. грн. 

19. «Розробка рекомендацій щодо особливостей інвестиційного 

проєктування об’єктів туристичної галузі в контексті реалізації бізнес-плану». 

Науковий керівник – Жосан Г.В., вартість – 10,0 тис. грн. 

20. «Розробка елементів біологізації вирощування гречки в умовах 

Південного Степу України». 

Науковий керівник – Аверчев О.В., вартість – 10,0 тис. грн. 

21. «Економічна оцінка, розробка та впровадження заходів 

підвищення ефективності виробництва у рослинництві». 

Науковий керівник – Аверчева Н.О., вартість – 10,0 тис. грн. 

22. «Сучасні технологічні рішення при вирощуванні 

сільськогосподарських культур». 

Науковий керівник – Ревтьо О.Я., вартість – 12,0 тис. грн. 

23. «Наукові засади управління ефективністю господарської 

діяльності аграрних підприємств». 

Науковий керівник – Кириченко Н.В., вартість – 30,0 тис. грн. 

24. «Теоретичне обгрунтування та практичне впровадження концепції 

відновлення та розвитку зрошення на Півдні України». 

Науковий керівник – Крикунова В.М., вартість – 20,0 тис. грн. 

25. «Формування вартості послуг з подачі води Басейновим 

управлінням нижнього Дніпра». 

Науковий керівник – Крикунова В.М., вартість – 12,0 тис. грн. 

26. «Розробка елементів підвищення економічної ефективності 

технології технічного обслуговування та ремонту колінчастих валів 

вантажних автомобілів». 

Науковий керівник – Чепок Р.В., вартість – 15,0 тис. грн. 
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27. «Обгрунтування критеріїв оцінки конкурентоспроможності 

іноваційних видів туризму та розробка рекомендацій щодо створення 

турпакетів». 

Науковий керівник – Грановська В.Г., вартість – 10,0 тис. грн. 

28. «Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах 

глобалізації та фінансової турбулентності». 

Науковий керівник – Танклевська Н.С., вартість – 30,0 тис. грн. 

Науковці Херсонського державного ар гарно-економічного університету 

стали призерами І Міжнародного Хакатону по біопластику. Науково-

педагогічні працівники кафедри технологій переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції, доценти Каращук Г.В., Левченко М.В. та 

Чернишов І.В. стали фіналістами Х Фестивалю інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ», який проходив у місті Києві, 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Для участі у конкурсі був поданий проєкт 

«Технологія виробництва мікогенних промислових і продовольчих товарів».  

 

За ініціативною тематикою 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра землеробства 

№ держреєстрації 0118U005067 «Удосконалення, розробка та 

впровадження ресурсоощадних і екологічно-безпечних адаптивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня 

України». Науковий керівник – Ушкаренко В.О. 

№ держреєстрації 0120U103187 «Удосконалення та особливості 

формування агрофітоценозу багаторічних трав при використанні потенціалу 

сучасних високопродуктивних сортів». Науковий керівник – Аверчев О.В. 

Кафедра рослинництва та агроінженерії  
№ держреєстрації 0118U007205 «Методи вирощування нішевих 

плодових культур в умовах Херсонської області». Науковий керівник – 

Домарацький Є.О. 

№ держреєстрації 0118U007202 «Реалізація технологій вирощування 

основних сільськогосподарських культур». Науковий керівник – Базалій В.В. 

№ держреєстрації 0118U007203 «Створення сортів пшениці озимої та 

альтернативного типу (дворучки) із врожайністю 6,0-7,0 т га за пізніх строків 

сівби». Науковий керівник – Базалій В.В.  

 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра технології переробки та зберігання с.-г. продукції 

№ держреєстрації 0121U109762 «Розробка і удосконалення технологій 

виробництва, переробки, експертизи та контролю якості продукції 

тваринництва з використанням кращого вітчизняного і світового генофонду в 

господарствах Південного регіону України». Науковий керівник – Пелих В.Г. 
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Кафедра технології виробництва продукції тваринництва 

№ держреєстрації 0121U110157 «Розробка і удосконалення технологій 

виробництва продукції тваринництва з використанням кращого вітчизняного і 

світового генофонду в господарствах різної форми власності». Науковий 

керівник – Ведмеденко О.В. 

Кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені 

В.П. Коваленка 

№ держреєстрації 0118U007206 «Використання сучасних селекційних 

прийомів для виробництва продукції тваринництва в господарствах 

південного регіону України». Науковий керівник – Пелих Н.Л. 

ФАКУЛЬТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури 

№ держреєстрації 0118U005069 «Розробка та впровадження 

енергозберігаючої технології виробництва продукції рибництва як складової 

продовольчої безпеки України». Науковий керівник – Кутіщев П.С. 

№ держреєстрації 0120U102748 «Технологія вирощування 

Австралійського рака в умовах Півдня України». Науковий керівник – 

Кутіщев П.С. 

№ держреєстрації 0120U102626 «Розробка технологій вирощування 

перлів в умовах УЗВ і рибогосподарських ставів півдня України». Науковий 

керівник – Кутіщев П.С., Оліфіренко В.В. 

№ держреєстрації 0120U102627 «Розробка технологій культивування 

тихоокеанської устриці Crossostrea gigas (Thunberg) в умовах Тилігульського 

лиману». Науковий керівник – Кутіщев П.С. 

№ держреєстрації 0120U102628 «Розробка технології культивування 

чорноморської мідії (Mutilys galloprovincealis) в межах морської акваторії 

Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Науковий 

керівник – Кутіщев П.С. 

Кафедра екології та сталого розвитку ім. Пилипенка Ю.В. 

№ держреєстрації 0118U003148 «Екологічні проблеми та охорона 

навколишнього природного середовища південного регіону України». 

Науковий керівник – Пічура В.І.  

Кафедра лісового та садово-паркового господарства 

№ держреєстрації 0118U005068 «Еколого-лісомеліоративні 

дослідження антропогенно змінених екосистем». Науковий керівник – 

Бойко Т.О. 

 

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Кафедра гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії  

№ держреєстрації 0118U003146 «Розробка та дослідження впливу 

гідротехнічних об’єктів на стан водних і земельних ресурсів в зоні зрошення 

України». Науковий керівник – Шапоринська Н.М.  
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№ держреєстрації 0118U003142 «Розробка та дослідження конструкції 

і технології, що знижують енергоємність і підвищують надійність 

водогосподарських об’єктів». Науковий керівник – Волошин М.М. 

№ держреєстрації 0121U109437 «Вдосконалення проєктів 

гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій шляхом 

розробки і впровадження експертних систем для підвищення надійності та 

ефективності функціонування водогосподарських об'єктів». Науковий 

керівник – Морозов О.В. 

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру 

№ держреєстрації 0118U007196 «Сучасні еколого-економічні проблеми 

природокористування Херсонської області за умов кліматичних змін». 

Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№ держреєстрації 0118U007197 «Еколого-економічне обґрунтування 

раціонального землекористування в межах південно-степової зони за умов 

кліматичної нестабільності». Науковий керівник – Дудяк Н.В. 

№ держреєстрації 0118U007198 «Моніторинг деформацій земної 

поверхні, будівель та споруд Херсонського державного аграрного 

університету». Науковий керівник – Яценко В.М. 

№ держреєстрації 0118U007199 «Розробка методики спостережень за 

деформаціями будівель та споруд Херсонського державного аграрного 

університету». Науковий керівник – Яценко В.М. 

Кафедра будівництва, архітектури та дизайну 
№ держреєстрації 0120U103188 «Теорія та практика моделювання 

конструкцій в процесах реставрації, реконструкції архітектурних об’єктів». 

Науковий керівник – Кутузова Т.Ю. 

№ держреєстрації 0118U007204 «Фізичні та інженерні методи 

вирішення де яких завдань агропромислового комплексу». Науковий керівник 

– Кияновський О.М. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра обліку і оподаткування 

№ держреєстрації 0121U113908 «Обліково-аналітичне та податкове 

забезпечення в управління розвитком підприємницьких структур в 

інклюзивній економіці України». Науковий керівник – Скрипник С.В. 

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій 

№ держреєстрації 0120U104162 «Теоретико-методологічне 

забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання на засадах 

впровадження інтелектуальних інформаційних технологій». Науковий 

керівник – Морозов Р.В.  

Кафедра економіки та фінансів 

№ держреєстрації  0120U104170 «Стратегічні пріоритети фінансово-

економічного розвитку підприємницьких структур в контексті 

світогосподарських трансформацій». Науковий керівник – Танклевська Н.С.  

Кафедра загальноекономічної підготовки 
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№ держреєстрації 0120U101471 «Напрями підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України». Науковий 

керівник – Аверчева Н.О. 

Кафедра публічного управління та права 

№ держреєстрації 0118U003144 «Удосконалення механізмів 

державного управління розвитку аграрного сектору економіки та сільських 

територій України в умовах глобалізації». Науковий керівник – Потравка Л.О. 

№ держреєстрації 0118U003141 «Розвиток аграрного сектору 

економіки України в умовах глобалізації та четвертої промислової 

революції». Науковий керівник – Кирилов Ю.Є. 

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов 

№ держреєстрації 0121U109436 «Туристична сфера як пріоритетний 

напрям соціально-економічного розвитку регіону». Керівник – Морозова О.С. 

В Університеті наукові дослідження зосереджені в наукових школах, які 

сформовані і активно працюють: 

«Зрошуване землеробство» – науковий керівник доктор с.-г., академік 

НААН Ушкаренко В.О. 

«Селекція і генетика в рослинництві» – науковий керівник доктор с.-г. 

наук, професор Базалій В.В. 

«Цілеспрямоване формування іхтіоценозів малих водосховищ і 

штучного відтворення промислових видів риб» – науковий керівник доктор 

с.-г. наук , професор Шерман І.М.  

«Еколого-меліоративних технологій» – науковий керівник канд. с.-г. 

наук, професор Морозов В.В. 

«Фінансова політика розвитку аграрного сектора економіки України» – 

науковий керівник доктор економічних наук, професор Танклевська Н.С. 

«Конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору економіки 

України в умовах глобалізації» – науковий керівник доктор економічних наук, 

професор Кирилов Ю.Є. 

Структура викладацького складу університету показує, що 75 % 

співробітників ЗВО мають науковий ступінь. Підготовка науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється в напрямах: навчання в 

аспірантурі (за 4 спеціальностями) та поза аспірантурою, навчання в 

докторантурі (за 2 спеціальностями).  

Таблиця 31 

Спеціальності аспірантури та докторантури ХДАЕУ 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

 
Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності 

Аспірантура 
05 Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка 

20 Аграрні науки та продовольство 

201 – Агрономія 
204 – Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 
207 – Водні біоресурси та аквакультура 
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Продовження табл. 31 

Докторантура 

20 Аграрні науки та продовольство 

201 – Агрономія 

204 – Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

 

За рахунок коштів Державного бюджету України станом на 31.12.2021 в 

аспірантурі навчаються 50 аспірантів (33 – на денній формі навчання, 17 – на 

вечірній формі навчання). На контрактній основі навчаються 5 аспірантів (2 – 

на денній формі навчання, 3 – на вечірній формі навчання) (табл. 32). 

Таблиця 32 

Контингент здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 
 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Кількість аспірантів на кінець 2021 р. 

бюджет контракт 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 – Економіка 10 3 3 1 

20 Аграрні науки 

та продовольство 
201 – Агрономія 10 6 1 2 

20 Аграрні науки 

та продовольство 

204 – Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

5 – – – 

20 Аграрні науки 

та продовольство 

207 – Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

6 5 – – 

Разом 31 14 4 3 

 

За державним замовленням прийнято до аспірантури у 2021 році 

11 осіб: на денну форму навчання 9 осіб, на вечірню – 2 особи (табл. 33).  

Таблиця 33 

Виконання державного замовлення на підготовку аспірантів у 2021 році  
 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Кількість аспірантів набору 2021 р. 

бюджет контракт 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 – Економіка 3 – 2 – 

20 Аграрні науки 

та продовольство 
201 – Агрономія 2 1 – – 
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Продовження табл. 33 

20 Аграрні науки 

та продовольство 

204 – Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

2 – – – 

20 Аграрні науки 

та продовольство 

207 – Водні біоресурси 

та аквакультура 
2 1 – – 

Разом 9 2 2 – 

 

Більшість аспірантів здійснюють свій науковий ріст під керівництвом 

таких провідних учених ХДАЕУ: 

Кирилов Ю.Є. – д.е.н., професор, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування; 

Аверчев О.В. – д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства; 

Пелих В.Г. – д.с.-г.н., професор, академік НААН, професор кафедри 

технології переробки та зберігання с-г продукції; 

Танклевська Н.С. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та 

фінансів; 

Ушкаренко В.О. – д.с.-г.н., професор, академік НААН, професор 

кафедри землеробства; 

Яремко Ю.І. – д.е.н., професор, професор кафедри землеустрою, геодезії 

та кадастру;  

Грановська В.Г. – д.е.н., доцент, професор кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу;  

Морозов Р.В. – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій; 

Жуйков О.Г. – д.с-г.н., професор кафедри рослинництва та 

агроінженерії; 

Марковська О.Є. – д.с-г.н., професор, професор кафедри ботаніки та 

захисту рослин; 

Шерман І.М. – д.с-г.н., професор, професор кафедри водних біоресурсів 

та аквакультури; 

Домарацький Є.О. – д.с-г.н., доцент, професор кафедри рослинництва та 

агроінженерії; 

Рудік О.Л. – д.с-г.н., доцент, професор кафедри землеробства; 

Кутіщев П.С. – к.б.н., доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури; 

Берднікова О.Г. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри землеробства; 

Іванів М.О. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри рослинництва та 

агроінженерії; 

Сидякіна О.В. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри землеробства; 

Любенко О.І. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри технології виробництва 

продукції тваринництва; 

Папакіна Н.С. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин імені В.П. Коваленка; 
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Корнієнко В.О. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури; 

Шевченко В.Ю. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури; 

Гончарова О.В. – к.с-г.н., доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури. 

Докторанти Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

За рахунок коштів Державного бюджету України станом на 31.12.2021 в 

докторантурі навчаються 3 докторанти: Керімов А.Н. (спеціальність 

201 Агрономія), Ревтьо О.Я. (спеціальність 201 – Агрономія), Папакіна Н.С. 

(спеціальність 204 – Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва) (табл.34 та 35). 

Таблиця 34 

Контингент докторантів за спеціальностями 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 
 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Кількість докторантів на 

кінець 2021 р. (денна форма 

навчання, бюджет) 

20 Аграрні науки та 

продовольство 
201 – Агрономія 2 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 – Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

1 

Разом 3 

 

Таблиця 35 

Виконання державного замовлення на підготовку докторантів у 2021 році 
 

№ 

з/п 
ПІБ 

Термін навчання у 

докторантурі 
Спеціальність 

Науковий 

консультант 

1 

Керімов 

Алімардан 

Наріман огли  

2 роки  

(01.09.2021 – 

31.08.2023) 

201 Агрономія 
Базалій В.В. –  

д.с.-г.н., професор 

 

При університеті діє спеціалізована вчена рада:  

Д 67.830.01 – із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

двома спеціальностями: 

- 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації; 

- 06.01.09 – рослинництво. 

Голова спеціалізованої ради – академік НААН, доктор с.-г. наук, 

професор В.О. Ушкаренко, заступник голови – доктор с.-г. наук, професор 

Базалій В.В.  

Всього у звітному році здобувачами та аспірантами університету у 

різних спецрадах захищено 8 докторських і 5 кандидатських дисертацій 

(табл. 36).  
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Таблиця 36 

Захист дисертаційних робіт у 2021 році 
 

№ 

п/п 
ПІБ Спеціальність 

Дата 

захисту 
Тема дисертації 

В якій 

спеціалізованій 

вченій раді 

захищена 

Співробітники ХДАЕУ 

(захист кандидатських дисертацій) 

1 

СТУКАН  

Тетяна  

Миколаївна 

25.00.02 – 
механізми 

державного 
управління 

29.09.2021 

Економічний 
механізм публічного 

управління  
інноваційним 

розвитком аграрних 
підприємств 

Спеціалізована 
вчена рада 

Національного 
університету 

цивільного захисту 
України 

2 

КОВАЛЬОВА 

Аліна 

Олександрівна 

08.00.05 –
розвиток 

продуктивних 
сил і регіональна 

економіка 

23.04.2021 

Формування та 
реалізація 

регіональної стратегії 
фінансового 
забезпечення 

виробництва в 
агробізнесі 

Спеціалізована 
вчена рада 
Одеської 

національної 
академії харчових 

технологій 

3 

СИНЕНКО 

Олександр 

Олександрович 

08.00.05 –
розвиток 

продуктивних 
сил і регіональна 

економіка 

12.04.2021 

Удосконалення 
фінансового 

механізму у сфері 
регіонального 

агробізнесу 

Спеціалізована 
вчена рада 
Одеської 

національної 
академії харчових 

технологій 

4 
КАН  

Олена Юріївна 

01. Освіта, 
педагогіка, 

спеціальність: 
011 Освітні, 
педагогічні 

науки. 

14.04.2021 

Організаційно-
методичні засади 

підготовки майбутніх 
філологів у вищих 

навчальних закладах 
України в 1850-1917 

роках 

Разова 
спеціалізована 

вчена рада 
Дрогобицького 

державного 
педагогічного 

університету імені 
Івана Франка 

5 

СІМОНЦЕВА 

Людмила 

Олександрівна 

12.00.09 – 
кримінальний 

процес та 
криміналістика; 

судова 
експертиза; 
оперативно-
розшукова 
діяльність 

08.04.2021 

Теоретико-правові 
основи 

альтернативних 
засобів розв’язання 

кримінально-правових 
конфліктів 

Спеціалізована 
вчена рада К 

64.896.01 
Харківського 

науково-дослідного 
інституту судових 
експертиз ім. засл. 

проф. М.С. 
Бокаріуса 

Міністерства 
юстиції України 

Спеціалізована вчена рада ХДАЕУ 

1 

КОХАН  

Андрій 

Володимирович 

06.01.09 – 

рослинництво 
29.01.2021 

Агротехнологічні 
основи підвищення 

продуктивності 
соняшнику в умовах 

недостатнього та 
нестійкого 
зволоження 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
державного 

аграрно-
економічного 
університету 

  



94 

Продовження табл. 36 

2 

КАМЕНЕВА 

Наталя 

Валеріївна 

06.01.09 – 

рослинництво 
26.04.2021 

Агротехнологічні 
основи підвищення 
продуктивності та 
якості винограду в 
умовах Південного 

Степу України 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
державного 

аграрно-
економічного 
університету 

3 

ПАНФІЛОВА 

Антоніна 

Вікторівна 

06.01.09 – 

рослинництво 
27.04.2021 

Агротехнологічне 
обгрунтування 

технологій 
вирощування пшениці 

озимої та ячменю 
ярового за різних 

систем живлення в 
умовах Південного 

Степу України 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
державного 

аграрно-
економічного 
університету 

4 

ДРОБІТЬКО 

Антоніна 

Вікторівна 

06.01.09 – 

рослинництво 
28.04.2021 

Агробіологічні основи 
підвищення 

продуктивності 
зернових і 

зернобобових культур 
в умовах Степу 

України 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
державного 

аграрно-
економічного 
університету 

5 

ЧАБАН 

Віктор 

Олександрович 

06.01.02 – 

сільсько-

господарські 

меліорації 

29.04.2021 

Агротехнічне 
обгрунтування 

технології 
вирощування шавлії 

мускатної за 
краплинного 

зрошення в умовах 
Південного Степу 

України 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
державного 

аграрно-
економічного 
університету 

6 

КОВАЛЕНКО  

Олег 

Анатолійович 

06.01.09 – 

рослинництво 
28.09.2021 

Агроекологічне 
обгрунтування та 

розробка елементів 
біологізованих 

технологій 
вирощування 

сільськогосподарськи
х культур в умовах 

Півдня України 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
державного 

аграрно-
економічного 
університету 

Співробітники ХДАЕУ  
(захист докторських дисертацій) 

1 
ДУДЯК  
Наталя 

Василівна 

08.00.03 –
економіка та 
управління 

національним 
господарством 

17.02.2021 

Теоретико-
методологічне 

забезпечення сталого 
землекористування в 
умовах трансформації 

національної 
економіки 

Спеціалізована 
вчена рада 

Національного 
університету 
«Чернігівська 
політехніка» 

2 
ГОРАЧ 
Ольга 

Олексіївна 

05.18.02 – 
технологія 

зернових, бобових, 
круп’яних 
продуктів і 

комбікормів, 
олійних і луб’яних 

культур 

28.09.2021 

Науковий розвиток 
інноваційних 

технологій одержання 
технічного текстилю з 

волокон льону 
олійного різного 
функціонального 

призначення 

Спеціалізована 
вчена рада 

Херсонського 
національного 

технічного 
університету 
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У напрямі апробації результатів досліджень аспірантами і науковцями 

Університету за звітний період опубліковано 1317 наукових статі та прийнято 

участь у 241 конференції (рис.13).  

 

 
Рис. 13. Загальна кількість наукових статей та конференцій, в яких було 

апробовано результати наукових досліджень науково-педагогічних 

працівників університету у 2021 році 

 

 
 

Рис. 14. Кількість апробованих результатів наукових досліджень 

науковцями університету за 2021 рік за видами робіт 

 

Публікації в іноземних наукових журналах 

Забезпечення позиціонування Університету у світовому освітньому 

просторі, що базується на формуванні гідного іміджу університету, 

міжнародної репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної 

системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів 

наукової та науково-дослідницької діяльності у світовому просторі є 

стратегічною метою розвитку міжнародної діяльності. 
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Науково-педагогічні працівники активно публікують результати 

наукових досліджень (опубліковано 69 статей) у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science (рис. 15). 

 
Рис. 15. Дольова участь НПП у загальному обсязі публікацій у виданнях, 

що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science в розрізі факультетів 

 

Також зростає публікаційна активність вчених Університету в 

міжнародних наукових виданнях. 

 
 

Рис. 16. Публікації в інших іноземних наукових журналах в розрізі 

факультетів 

 

За 2021 рік Вченою радою Університету затверджено такі наукові 

видання: 

1. Підручник «Живлення та годівля риб», автори – Шерман І.М., 

Хижняк М.І., Кутіщев П.С., Кражан С.А.; 
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Агрономічний факультет
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2. Монографія «Наукове обґрунтування вирощування шавлії 

мускатної в умовах краплинного зрошення південного степу України», автори 

– Чабан В.О., Ушкаренко В.О.; 

3. Навчальний посібник (практичний курс) з навчальної дисципліни 

«Карантинна лабораторна експертиза», автори – Аверчев О.В., 

Марковська О.Є., Макуха О.В.;  

4. Науково-методичне видання «Водне господарство: словник-

довідник», автори Ушкаренко В.О., Морозов О.В., Морозов В.В. та інші 

5. Навчально-методичний посібник для здійснення розрахунків з 

навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції», 

автори – Дзюндзя О.В., Шинкарук М.В.; 

6. Навчальний посібник «Основи геології», автори – Сидякіна О.В., 

Іванів М.О.;  

7. Навчальний посібник «Розрахунок будівельних конструкцій»    

(ІІ-ге видання доповнене і перероблене), автори – Чеканович М.Г., Янін О.Є.; 

8. Навчально-методичний посібник до виконання лабораторно-

практичних робіт «Технологія переробки молока», автори – Пелих В.Г., 

Ковбасенко В.М., Балабанова І.О.; 

9. Навчальний посібник «Англійська для економістів», автори –

Мазур О., Совач К.; 

10. Практикум «Практикум з плодівництва», автори – Козлова О.П., 

Домарацький Є.О.; 

11. Навчальний посібник по озелененню населених пунктів 

«Розквітай наш таврійський край», автори – Гончарський І.Л., Ландар О.І. 

12. Навчально-методичний посібник «Політологія», автори –

Варнавська І.В., Черемісін О.В. 

13. Навчальний посібник «Захист рису від шкідників, хвороб та 

бур’янів», автори – Дудченко В.В., Марковська О.Є., Аверчев О.В., 

Паламарчук Д.П., Макуха О.В. 

14. Підручник «Еколого-фізіологічні основи акліматизації 

гідробіонтів», автори – Шерман І.М., Гончарова О.В.;  

15. Тлумачний українсько-англійський словник професійних термінів 

і понять для спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, автори – Папакіна Н.С., Харламова Т.С., Кушнеренко В.Г., 

Пелих Н.Л., Бокшань Г.І.;  

16. Навчально-методичний посібник «Хімія (фізична та колоїдна)» 

для лабораторних робіт, автори – Біла Т.О., Богадьорова Л.М.;  

17. Навчально-методичний посібник «Хімія (фізична та колоїдна)» 

для практичних робіт, автори – Біла Т.О., Богадьорова Л.М.;  

18. Навчальний посібник «Моделі і методи інтелектуального аналізу 

даних», автори – Димова Г.О., Ларченко О.В.;  

19. Словник-довідник «Гідротехнічне та цивільне будівництво: 

словник-довідник гідравлічних термінів», автор – Волошин М.М.; 

20. Монографія «Агроекологічне обгрунтування ведення органічного 

землеробства в умовах Півдня України», автори – Пічура В.І., Потравка Л.О., 
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Бреус Д.С., Домарацький Є.О., Карташова О.Г.; 

21. Навчальний посібник «Шкідники лісу, садово-паркових культур 

та полезахисних лісонасаджень», автор – Мринський І.М. 

22. Навчальний посібник «Регулювання чисельності шкідливих 

організмів агрофармакологічними засобами. Частина 1. Регулювання 

чисельності популяцій шкідників», автори – Урсал В.В., Мринський І.М., 

Ходос Т.А. 

Навчальний посібник «Шкідники запасів продукції рослинництва і 

тваринництва» (автори: Мринський І.М., Урсал В.В. , Марковська О.Є., 

Корбич Н.М. , 2019 р.) виборов 2 місце у Всеукраїнському конкурсі наукових 

та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні 

агротехнології», у номінації «Агробіологічні науки та ветеринарні науки». 

(https://science.snau.edu.ua/konkurs-naukovix-i-navchalnx-vidan// ) 

 
 

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2021 році співробітниками ХДАЕУ подано заявок на 18 патентів та 45 

свідоцтва на авторське право, одержано 16 патентів та 42 авторських 

свідоцтва (рис. 17, 18). 

 
Рис. 17. Дольова участь НПП у винахідницькій діяльністі у розрізі 

факультетів 
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Рис. 18. Винахідницька діяльність в розрізі юридичних та фізичних осіб 

 

Патенти на корисну модель у 2021 році отримали:  

1. «Спосіб вирощування рису в польовій сівозміні за краплинного 

зрошення», винахідники Аверчев О.В., Лавренко С.О., Осінній О.А., 

володілець ХДАЕУ, № 146318 від 02.08.2021. 

2. «Спосіб вирощування пшениці дворучки в незрошуваних умовах 

Південного Степу України», винахідники Аверчев О.В., Лавренко С.О., 

Куліш В.Ю., володілець ХДАЕУ, № 146319 від 02.08.2021. 

3. «Пристрій для програмованого управління ростом та розвитком 

рослин», винахідники Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Безручко Н.В., 

Кияновський О.М., № 147604 від 26.05.2021. 

4. «Спосіб визначення величини врожаю зерна кукурудзи за 

елементами технології вирощування», винахідники Лавренко Н.М., 

Лавренко С.О., Максимов М.В., № 148779 від 15.09.2021. 

5. «Спосіб визначення величини врожаю насіння буркуну білого 

однорічного за елементами технології вирощування», винахідники 

Лавренко Н.М., Лавренко С.О., Влащук О.А., Максимов М.В., № 148780 

від 15.09.2021. 

6. «Спосіб визначення споживання поживних речовин 

сільськогосподарськими культурами», винахідники Ушкаренко В.О., 

Чабан В.О., Лавренко С.О., № 148889 від 29.09.2021. 

7. «Спосіб передпосівної підготовки грунту під посів щавлії 

мускатної», винахідники Ушкаренко В.О., Чабан В.О., Лавренко С.О., 

Коковіхін С.В., № 148529 від 18.08.2021. 

8. «Спосіб фіксації риб на різних стадіях онтогенезу», винахідники 

Гончарова О.В., Кутіщев П.С., Байдак В.М., № 148305 від 21.07.2021. 
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9. «Спосіб підвищення якості соняшникової олії залежно від 

технології вирощування на Півдні України», винахідники Козлова О.П., 

Домарацький Є.О., № 148901 від 29.09.2021. 

10. «Пристрій для забору біологічного матеріалу слизової оболонки 

шлунка та стравоходу», винахідники Голубєв О.В., Самойлюк В.В., 

Ляшенко Є.В., Білий Д.Д., Козій М.С., № 148887 від 29.29.2021. 

11. «Дерев’яна рама з ламаним ригелем», винахідник 

Романенко С.М., № 148587 від 25.08.2021. 

12. «Спосіб виготовлення вантового покриття для великих прольотів 

будівель і споруд», винахідник Янін О.Є., володілець ХДАЕУ, № 148530 від 

18.08.2021. 

13. «Спосіб виготовлення гнучкого сталевого бункера при дії 

вертикального тиску сипкого матеріалу», винахідник Янін О.Є., 

володілець ХДАЕУ, № 145802 від 06.01.2021. 

14. «Спосіб виготовлення корму для підготовки репродуктивно-

маточного стада стерляді до нересту», винахідники Козій О.М., Ляшенко Є.В., 

№ 147924 від 23.06.2021. 

15. «Пристрій для визначення тепловіддачі радіаторів опалення», 

винахідники Івашина Ю.К., Заводянний В.В., № 146270 від 03.02.2021. 

16. «Спосіб підвищення рибопродуктивності малих водосховищ 

трансформованих акваторій», винахідники Гончарова О.В., Параняк Р.П., 

Кутіщев П.С. № 145915 від 06.01.2021. 

За досягнення в науковій роботі у 2021 році, співробітники 

університету були нагороджені: 

Постановою президії Комітету з державних премій України в галузі 

науки і техніки від 26 жовтня 2021 року № 5 «Про призначення стипендій 

Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених» 

призначено виплату стипендії Кабінету Міністрів України молодих вчених 

доценту кафедри обліку і оподаткування ПРИСТЕМСЬКОМУ Олександру 

Станіславовичу. 

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 

2021 року присвоєне вчене звання професора кафедри публічного управління 

та адміністрування ВОЛЬСЬКІЙ Олені Михайлівні, доцента кафедри 

публічного управління та адміністрування КАРТАШОВІЙ Ользі Григорівні, 

доцента кафедри землеустрою, геодезії та кадастру ЛАВРЕНКО Наталії 

Миколаївні та МАЦІЄВИЧ Тетяні Олександрівні, доцента кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов МОРОЗОВІЙ Олені 

Сергіївні. Від 27 вересня 2021 року присвоєне вчене звання доцента кафедри 

екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка СКОК Світлані 

Вікторівні. Від 30 листопада 2021 року присвоєне вчене звання доцента 

кафедри менеджменту та інформаційних технологій КАПЛІНІЙ Анастасії 

Іванівні. 

Лауреатами конкурсу «Молодий вчений року 2020» стали д.с-г.н., 

доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ДОМАРАЦЬКИЙ Євгеній 

Олександрович у номінації «Агрономія» та к.с-г.н., доцент кафедри 
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землеустрою, геодезії та кадастру ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна у 

номінації «Молодий методист року в галузі біологічних наук» 

(протокол конкурсної комісії РМУ при МОН України від 23.09.2021 № 8). 

У 2021 році на базі ХДАЕУ було проведено всеукраїнські науково-

практичні конференції: 

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління 

та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених 

територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення», 04-05 березня 

2021 року. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 

технології та системи захисту рослин», 23 березня 2021 року. 

3. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне 

управління та адміністрування у процесах економічних реформ», з 

дистанційною участю 24 березня 2021 року. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний 

стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні», 23 квітня 

2021 року. 

5. Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Актуальні 

питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі», 06 травня 

2021 року. 

6. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Сучасна молодь в світі 

інформаційних технологій», присвячена Дню науки, 14 травня 2021 року. 

7. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові 

читання імені В.М. Виноградова», 18-19 травня 2021 року. 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 

81-річчю від народження видатного вченого-селекціонера, заслуженого діяча 

науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук, професора, 

член-кореспондента Національної академії аграрних наук України, академіка 

Академії наук вищої школи України Віталія Петровича Коваленка, 23 вересня 

2021 року. 

9. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє», 28-29 жовтня 

2021 року. 

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

учених з нагоди Дня працівника сільського господарства «Сучасна наука: 

стан та перспективи розвитку  у сільському господарстві», 17 листопада 

2021 року. 

У 2020-2021 н.р. для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу 

наукових студентських робіт на розгляд конкурсних комісій базових 

університетів України було відправлено 50 наукових робіт. Міністерство 

освіти і науки України відзначило 8 здобувачів вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету та їх наукових керівників за 

перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
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природничих, технічних та гуманітарних наук. Дипломи переможців 

отримали: 

Диплом І ступеня:  

КАРАСИК Гліб за темою «Оцінка екологічного стану акваторії ріки 

Дніпро у прибережній зоні міста Херсон та удосконалення технології очистки 

стічних вод». Керівник – Скок С.В. 

Дипломи ІІ ступеня:  
ГРУША Оксана за темою «Застосування безпілотних літаючих систем 

та новітніх технологій при проведенні інвентаризації земель населених 

пунктів». Керівник – Яремко Ю.І. 

РІЗАК Марія за темою «Аналіз продуктивності та якісна 

характеристика органічного порошку-барвника з перцю овочевого». Керівник 

– Лавренко С.О. 

КРИВЕНКО Дмитро за темою «Галузь баштанництва – візитівка 

Таврійського краю». Керівник – Бойко Л.О. 

СЛОЖИНСЬКА Вікторія за темою «Лікарські рослини – прибутковий 

бізнес для аграрного виробництва». Керівник – Бойко Л.О. 

Дипломи ІІІ ступеня:  
ШАХМАН Карина за темою «Управління конкурентоспроможністю 

аграрних підприємств з використанням інструментів обліку, оцінки та 

моделювання її індикаторів». Керівник – Коваль С.В. 

КОЛІНЬКО Аліна, ТКАЧУК Катерина за темою 

«Антиепідеміологічний продукт «Мед і Часник» як підприємницький продукт 

в умовах карантину». Керівник – Адвокатова Н.О. 

ДВОРНА Ганна за темою «Аналіз перспективних інтродуцентів для 

створення насаджень загального користування міста Херсон». Керівник – 

Бойко Т.О. 

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 

Диплом ІІІ ступеня:  
АГЕЄВА Вікторія «Економічна ефективність діяльності та збут 

сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві». Керівник – 

Бойко Л.О. 

Участь в міжнародних конкурсах здійснює організаційно-технічні 

функції по створенню і розвитку зовнішніх зв’язків з іноземними партнерами 

та допомагає виявленню та формуванню творчого покоління, молодих 

науковців та практиків для різних галузей. 

В 2021 році здобувачі вищої освіти ХДАЕУ брали участь у 

міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, а саме: 

 зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

диплом ІІ ступеня отримав здобувач БРИТ Анастасія з темою 

«Використання андрагогічних принципів навчання у професійній підготовці 

майбутніх економістів». Керівник – Черненко Н.І.; 

 зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва диплом ІІ ступеня отримав здобувач ДАНІЛІВ Іван з 
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темою «Особливості продуктивності романовських овець в Херсонській 

області». Керівник – Папакіна Н.С.;  

 зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля ті біржова 

діяльність диплом ІІІ ступеня отримав здобувач ДРАГОТА Ірина з темою 

«Глемпінг – нова форма підприємницького продукту у готельно-туристичній 

сфері». Керівник – Бойко В.О. 

 

 

 

 

На фото: дипломи, що підтверджують участь здобувачів вищої освіти ХДАЕУ у 

міжнародних конкурсах студентських наукових робіт 

Три роки поспіль Херсонський державний аграрно-економічний 

університет займає призові місця у Всеукраїнському студентському 

професійному творчому конкурсі з екологічного менеджменту. Серед 

57 проєктів, які було подано до участі у конкурсі у 2021 році, здобувач вищої 

освіти БЕЗРУЧКО Назар виборов диплом ІІ ступеня за темою «Системи 

екологічного управління деградованими землями шляхом ведення 

енергоефективного сільськогосподарського виробництва». Керівник – 

Лавренко С.О. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

За період 2021 року Університет продовжував підсилювати свої 

лідерські позиції у сфері освіти, науки та співробітництва з іноземними 

партнерами на вітчизняному та міжнародному рівнях. 

Університет розширює свою участь у міжнародних освітніх та наукових 

грантових програмах, зовнішньоекономічній діяльності, зростає долучення 

викладачів, професорів, студентів до заходів міжнародних, міждержавних, 

зарубіжних організацій, фондів.  

У 2021 році Університет, за підтримки програми «USAID з аграрного і 

сільського розвитку (Агро)», що фінансується компанією Chemonics, вперше в 

Україні розпочав програму з підготовки агроскаутів «Агроосвіта для молоді – 

якісний агросервіс для виробників».  

Центр Агроскаутингу на базі університету впроваджує бізнес-моделі 

по функціонуванню центру для забезпечення комплексом послуг 
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сільськогосподарських виробників (ММСП), спрямованих на оптимізацію 

аграрних технологій, підвищення продуктивності та якості плодоовочевої та 

ягідної продукції, підвищення професійного рівня знань і практичних навичок 

молодих фахівців профільних закладів вищої освіти відповідно до потреб 

аграрного ринку.  

 

 
 

На фото: Логотип програми «Агроосвіта для молоді – якісний агросервіс для 

виробників 

 

 

В рамках проєкту зі студентами факультетів проводилися ознайомчі 

лекції, щодо функціонування Центру Агроскаутингу.  

Програма орієнтована на досягнення таких програмних результатів: 

здатність управляти мікропроцесорами, інноваційними GIS-системами, 

системами моніторингу тощо. В результаті участь в програмі агроскаутингу 

забезпечить підвищення якості освіти, посилення практичної підготовки 

майбутніх фахівців та, як наслідок, зростання конкурентоспроможності 

випускників ХДАЕУ на ринку праці.  
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На фото: ознайомчі лекції зі студентами в рамках проєкту «Агроосвіта для молоді - 

якісний агросервіс для виробників» 

 

Стратегія інтернаціоналізації є пріоритетним напрямом для досягнення 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, розширення та зміцнення 

міжнародних зв’язків і авторитету Університету. Вона сприяє підтримці 

розвитку потенціалу Університету загалом та науково-педагогічних 

працівників зокрема, розвитку міжнародного виміру співпраці у сфері 

наукової, науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.  

Стратегія Херсонського державного аграрно-економічного університету 

є основою для перспективного і поточного планування роботи з міжнародного 

співробітництва та комунікацій і надання освітніх послуг для іноземних 

громадян. Посилення впливу європейських і світових цінностей на освітню та 

наукову сферу університету сприятиме формуванню додаткових можливостей 

в усіх напрямах діяльності університету. Стратегія інтернаціоналізації 

університету формує нову готовність сприймати міжнародну співпрацю 

ХДАЕУ не як окремий вид діяльності, а як невід’ємну складову роботи 

кожного структурного підрозділу університету, направлену на підвищення 

його авторитету в науково-освітньому міжнародному просторі. Стратегія 

визначає мету, принципи, завдання та механізми розвитку міжнародної 

діяльності університету. 
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Інтернаціоналізація супроводжується інтенсифікацією міжнародного 

обміну на рівні студентів та науково-педагогічних працівників, що також 

враховано у відповідній стратегії. 

Важливим комплексним завданням для реалізації Стратегії 

інтернаціоналізації університету є розширення академічної і наукової 

мобільності науково-педагогічних працівників та студентів через їхню участь 

у міжнародних проектах, програмах і спільних наукових дослідженнях.  

Система мовної підготовки Університету повною мірою відповідає 

європейським стандартам у галузі іншомовної освіти та надає можливість 

здобувачам підвищити рівень володіння іноземними мовами, отримати 

додаткові знання і досвід в зарубіжних університетах, розвинути навички в 

іншій системі організації освітнього процесу.  

Факультет рибного господарства та природокористування ХДАЕУ 

впродовж 2021 року продовжував роботу в напрямі реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу з Поморською 

академією (м. Слупськ, Польща). 

В рамках загальної Угоди-Порозуміння від 01.09.2015 про здійснення 

спільного навчання за спеціальністю 101 Екологія два здобувачі вищої освіти 

за програмою отримання подвійних дипломів проходили навчання в 

м. Слупськ (Польща). 

Результатом роботи є збагачення індивідуального досвіду щодо 

інноваційних моделей формування та поширення знань, підвищення рівня 

теоретичної та практичної підготовки, проведення досліджень з 

використанням сучасного обладнання й технологій, опанування новітніх 

методів дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи 

та впровадження її результатів, набуття професійного досвіду під час 

проходження навчальних та виробничих практик, як для студентів, так і для 

викладачів. 
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На фото: документи, що свідчать про академічну мобільність НПП факультетів 
 

Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з закладами вищої освіти та 

організаціями Європи і світу. 

На підставі діючих договорів та меморандумів про співпрацю в 

Університеті проводиться активна робота із ЗВО-партнерами щодо організації 

і проведення спільних наукових та науково-практичних конференцій: 

- ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні 

конструкції та інноваційні будівельні матеріали», 15 квітня 2021 року; 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція ««Інноваційне 

підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку», 

27 квітня 2021 року; 
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- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного 

будівництва та водної інженерії», 28-29 травня 2021 року; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів», 

29 травня 2021 року; 

- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Вплив 

кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та 

шляхи вирішення», 10-11 червня 2021 року; 

- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні 

проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування 

в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських 

наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича; 21-22 жовтня 2021 року;  

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософські 

обрії сьогодення», 18-19 листопада 2021 року. 

Поміж тим, НПП та здобувачі вищої освіти Університету, впродовж 

2021 року, були активними учасниками міжнародних конференцій, 

організаторами яких виступали міжнародні заклади освіти. Серед них, 

наприклад: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Abstracts of 

I International Scientific and Practical Conferencе» (Німеччина, 19-21 січня 

2021 року); 

- II Міжнародна науково-практична конференція «International 

Scientific and Practical Conference» (Люксембург, 26-29 січня 2021 року); 

- XXV Міжнародна науково-практична конференція 

«Implementation of modern science and practice» (Болгарія, 26-29 січня 

2021 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Analysis of the 

Identification Problem of Dynamic Systems Under Uncertainty» (США, 26 лютого 

2021 року); 

- II Міжнародна науково-практична конференція «Global and 

regional aspects of sustainable development» (Данія, 26-28 лютого 2021 року); 

- IV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems 

of practice and science» (Турція, 05-06 березня 2021 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Socially competent 

management of corporations in a behavioral economy» (Словаччина, 25 березня 

2021 року); 

- II Міжнародна науково-практична конференція «Science, 

Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (Естонія, 11-

12 травня 2021 року); 

- XIII Міжнародна науково-практична конференція «Tasks and 

problems of science and practice» (Німеччина, 10-12 травня 2021 року); 

- XI Міжнародна науково-практична конференція «World science: 

problems, prospects and innovations» (Канада, 19-21 травня 2021 року); 



109 

- XIV Міжнародна науково-практична конференція «Current issues 

of modern science practice» (Італія, 19 травня 2021 року);  

- Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and 

empirical scientific research: concept and trends» (Великобританія, 28 травня 

2021 року); 

- II Міжнародна науково-практична конференція «Education And 

Science Of Today: Intersectoral Issues And Development Of Sciences» 

(Великобританія, 29-жовтня 2021 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Agrobiodiversity for 

Improving the Nutrition, Health. 5th International Scientific Online Conference» 

(Словаччина, 30 жовтня 2021 року); 

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern 

directions of scientific research development» (США, 22-24 грудня 2021 року); 

- VI Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific 

research: achievements, innovations and development prospects» (Німеччина, 21-

23 листопада 2021 року); 

- VIII Міжнародна науково-практична конференція «Problems and 

tasks of modernity and approaches to their solution» (Японія, 22-24 грудня 

2021 року). 

 

  

 
 

На фото: участь НПП та здобувачів вищої освіти у міжнародних конференціях 
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На фото: сертифікати, що свідчать про участь НПП та здобувачів вищої освіти у 

міжнародних конференціях 
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Участь у Міжнародних грантах та співпраця з іноземними 

партнерами 

За 2021 рік в Херсонському державному аграрно-економічному 

університеті розширилася мережа іноземних партнерів та збільшилась 

кількість міжнародних проєктів навчального та наукового напрямів.  

Університет продовжує багаторічну співпрацю з провідними 

університетами та науковими установами Китайської Народної Республіки, 

Польщі, Грузії, Болгарії, Білорусі, Ефіопії, Франції, США. А саме: 

- університетом Qingdao Agricultural University (Китай). Наукова 

співпраця у проведенні спільних семінарів, розробці та обміні навчальними та 

науковими матеріалами; 

- Європейським університетом Тбілісі (Грузія). Співпраця в 

розробці і проведенні спільних інноваційних проєктів; 

- з «Університетом третього віку у Громадкі» (Польща). Надання 

взаємних інформаційно-консультативних послуг в міжнародній науковій 

роботі та проєктах; 

- з Ленкаранським державним університетом (Азербайджан). 

Спільна організація міжнародних конференцій та академічних зустрічей; 

- з Державним університетом Огайо (США). Проведення сумісних 

наукових досліджень та здійснення академічних обмінів між студентами та 

науково-педагогічними працівниками. 

 

 

  

 
На фото: навчальний курс «Seminar on Agricultural Mechanization for Developing 

Countries» з питань механізації сільського господарства, в рамках ініціативи «Один 

пояс, один шлях» (Китайська Народна Республіка) 

 

http://www.ksau.kherson.ua/files/memorandum/Qingdao%20Agricultural%20University%20(%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9).pdf
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На фото: реалізація програми «Double degree programme» за спеціальностями 

101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовищ»  

(м. Слупськ, Польща) 

 

 

 

 
На фото: робоча зустріч з університетом University of Business in Wroclaw 

(м. Вроцлав, Польща) 

 

 

Університет плідно працює за програмою Еразмус +, в якій беруть 

участь викладачі та здобувачі вищої освіти. 

 

 

 

 

На фото: контроль проєктів груп та окремих учасників ClimEd Online Training on 

«Digital Tools and Datasets for Climate Change Education» (за програмою Erazmus+) 

 

 

В рамках ініціативи щодо об’єктивного інформування світової 

спільноти про перебіг реформ в Україні, пов’язаних з європейською та 
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євроатлантичною інтеграцією, влітку 2021 року в стінах Університету був 

організований прес-тур для румунських журналістів. 

 

 

 

 

На фото: зустріч з румунськими журналістами 

 

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної 

роботи, якісного навчання здобувачів вищої освіти, Університет бере участь у 

реалізації міжнародних освітніх проєктів і програм: 

1. USAID «Агроосвіта для молоді – якісний агросервіс для 

виробників» (2021-2022 рр.). 

2. USAID «Інвентаризація меліоративної інфраструктури в 

Херсонській області» (2021-2022 рр.). 

Стажування НПП за кордоном. 

Стажування є однією з основних форм підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти з метою 

вдосконалення і покращення професійних компетенцій та обміну досвідом. 

Відповідно до двосторонніх домовленостей про інвестиції, інновації та 

науково-технічну співпрацю між ОАЕ та Україною, досягнутих в ході 

Офіційного візиту Президента України Зеленського В.О. до ОАЕ 14-15 

лютого 2021 року та наданих міжурядових гарантій, а також відповідно до 

Меморандуму між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та 

Міністерством вищої освіти і наукових досліджень Об’єднаних Арабських 

Еміратів про співробітництво в галузі вищої освіти і наукових досліджень від 

26.11.2012 р., науково-педагогічні працівники нашого університету у складі 

проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності, професора 

Аверчева О.В.; доцентів кафедри гідротехнічного будівництва, водної та 

електричної інженерії Ладичука Д.О. та Волошина М.М.; старшого 

викладача кафедри будівництва, архітектури та дизайну Ємел’янової Т.А., 

доцентів та асистентів кафедри інженерії харчового виробництва 

Новікової Н.В., Ряполової І.О., Горач О.О., Резвих Н.І., Шинкарук М.В. 

отримали Міжнародний освітній грант №IEG/U/2021/04/12 та взяли участь у 

Міжнародній програмі наукового стажування «Видатні особистості: вивчення 

досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та 
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трансформації оточуючого світу» у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, 

Пекіні. 

 

 

 

 

На фото: Сертифікати НПП, що засвідчує проходження стажування за  

Міжнародним освітнім грантом  №IEG/U/2021/04/12 

 

Доцент кафедри рослинництва та агроінженерії Іванів М.О. завершив 

стажування за програмою «Training Course on Hybrid Maize Comprehensive 

Technology for Developing Countries» з питань технологій вирощування та 

створення нових гібридів кукурудзи, організований Yuan Longping High-tech 

Agriculure Co., Ltd (Китайська Народна Республіка). 
 

 

 

На фото: Сертифікат Іваніва М.О., що засвідчує проходження стажування за 

темою «Training Course on Hybrid Maize Comprehensive Technology for Developing 

Countries» 

 

Доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Мацієвич Т.О., 

взяла участь у міжнародному стажуванні в Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Gromadce (Польща) за темою «Організація навчального процесу, програми 

підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Gromadce». 

Доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій Жосан Г.В. 

та асистент кафедри Хірса І.М., прийняли участь у науковому стажуванні 

«Інноваційні форми дистанційного навчання з використанням платформи 

Zoom та Moodle» на базі Інституту науково-дослідного Люблінського 

науково-технологічного парку та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців 

та освітян» (м. Люблін, Польща). 
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Доцент кафедри землеробства Лавренко С.О. та доцент кафедри 

землеустрою, геодезії та кадастру Лавренко Н.М. взяли участь у 

Глобальному симпозіумі щодо засолених ґрунтів (GSAS21): «Зупинити 

засолення ґрунтів, підвищити продуктивність ґрунтів».  
 

  

 

 

 
На фото: симпозіум щодо засолених ґрунтів (GSAS21): «Зупинити засолення 

ґрунтів, підвищити продуктивність ґрунтів» 

 

Ця науково-політична зустріч була організована Продовольчою та 

сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (FAO) та її 

Глобальним ґрунтовим партнерством (GSP), Міждержавною технічною радою 

з ґрунтів (ITPS) спільно з Урядом Республіки Узбекистан, Науково-

політичною радою Конвенції Організації Об’єднаних Націй (SPI-UNCCD), 

Міжнародним союзом наук про ґрунти (IUSS), Міжнародним центром з 

біоземлеробства на засолених землях (ICBA), Міжнародною мережею із 

засолених ґрунтів (INSAS) та Глобальною рамковою програмою з проблем 

нестачі води в сільському господарстві (WASAG). 

Наукове стажування «Використання можливостей хмарних сервісів з 

використанням платформ Microsoft Teams та Office 365» на базі Інституту 

науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку та IESF ГО 

«Міжнародна фундація науковців та освітян» пройшли доценти кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій Кириченко Н.В., Капліна А.І., 

доценти кафедри економіки та фінансів Карнаушенко А.С., Бойко Л.О. 

Професори кафедри ботаніки та захисту рослин Марковська О.Є., 

Дудченко В.В., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу й іноземних мов Морозова О.С., асистенти кафедри ботаніки та 

захисту рослин Гречишкіна Т.А. та Стеценко І.І., прийняли участь у 

стажуванні «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних 

сервісів на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom» (Польща). 
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Доценти кафедри обліку і оподаткування Скрипник С.В., Сакун А.Ж., 

Шепель І.В. та доцент кафедри землеробства Шепель А.В. пройшли 

науково-педагогічне стажування за програмою «Теорія і практика науково-

педагогічних підходів в освіті», яке відбулося через онлайн-платформу 

zoom.us на базі Вищої Школи Менеджменту Інформаційних систем (ISMA) 

(Рига, Латвія) за підтримки International Science Group. 

 

    
 

На фото: Сертифікат, що засвідчують проходження стажування за темою «Теорія і 

практика науково-педагогічних підходів в освіті» 
 

Доцент та професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу й іноземних мов Крикунова В.М. та професор Грановська В.Г., 

брали участь у Міжнародній програмі наукового стажування «Видатні 

особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування 

успішної особистості та трансформації оточуючого світу», організатором 

якого виступив International Historical Biographical Institute (Дубаї, Рим, Нью-

Йорк, Єрусалим, Пекін). 

Доцент та професор кафедри публічного управління та права 

Сімонцева Л.О. та Правоторова О.М. брали участь у міжнародному 

стажуванні «Адаптивні методи навчання, глобальні тренди та інноваційні 

практики у вищій освіті: європейський досвід», організатором якого виступив 

Варненський університет менеджменту (м. Варна, Республіка Польща). 

Доценти кафедри лісового та садово-паркового господарства 

Бойко Т.О. та Дементьєва О.І. брали участь у міжнародному науково-

педагогічному стажуванні за темою «Розквіт та підвищення ролі аграрної 

науки й освіти в Україні та країнах ЄС», організатором якого виступив 

Куявський університет у Вроцлавеку (Республіка Польща). 

Професор та доцент кафедри ботаніки та захисту рослин 

Марковська О.Є. та Макуха О.В., пройшли наукове стажування в онлайн 

міжнародному курсі «Інноваційні технології зрошення та захисту рослин для 

стійкого рослинництва та його впливу на навколишнє середовище» (Ізраїль). 

Доцент та професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу й іноземних мов Крикунова В.М. та Грановська В.Г., пройшли 
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наукове стажування на базі Вищої школи туризму і екології в Сухій 

Бескидській (Польща) за темою «Інноваційні освітні технології: європейський 

досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з 

економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління». 

Доцентка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Лавренко Н.М. 

пройшла наукове стажування на базі Міжнародного навчального центру 

сільського господарства Mashav (Ізраїль) за темою «Реалізація напірних 

систем зрошення для інтенсивного сільського господарства». 

Доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій 

Димова Г.О. пройшла наукове стажування по програмі Вищої школи бізнесу 

«Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (Новий Сонч, 

Польща). 

Влітку 2021 року, під час онлайн стажування в Uniwersytetu 

Economicznego w Bydgoszczy (Poland), учасниками було обговорено питання 

щодо невід’ємної компоненти професійної діяльності викладачів та 

аспірантів, яка, у свою чергу, дозволяє підвищити професійні компетенції за 

індивідуальною спрямованістю науково-педагогічних працівників. 

Університети наголосили, щодо можливостей навчання здобувачів вищої 

освіти за програмою подвійних дипломів.  

 

 

 
На фото: зустріч з Uniwersytetu  Economicznego w Bydgoszczy (Польща) 

 

Ознайомча практика здобувачів вищої освіти за кордоном 

Основними вимогами для участі в програмі є: наявність 

сільськогосподарської освіти, базові знання іноземної мови, бажання та 

можливість проходити стажування за кордоном. 

Здобувачі вищої освіти Університету мають можливість пройти 

практику у 11 країнах світу за такими напрямами: ветеринарія, агрономія, 

ландшафтний дизайн, біотехнологія, овочівництво, садівництво, 

механізація, екологічне землеробство, тваринництво, агробізнес, 

квітникарство, виноробство, будівництво. Тривалість практик становить від 

3 до 18 місяців.  

Університет має договори щодо організації практик за кордоном з 

партнерами в Україні та за її межами (Міжнародний центр «Антей» 

(Німеччина); Студентська служба працевлаштування «Mavista» (Німеччина); 
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Регіональний селянський союз Штаркенбург е.Ф. «ABMpartners» (Німеччина); 

Приватне підприємство «Українська асоціація молодих фермерів» 

(м. Житомир, Україна). 

Здобувачі вищої освіти мали змогу пройти практичну підготовку за 

кордоном, але у зв’язку з карантинними обмеженнями такою країною 

виступила тільки Німеччина. У 2021 році цю країну відвідало 40 здобувачів 

вищої освіти. У зв’язку зі світовою пандемією, порівняно з попереднім роком, 

не відбулося підвищення загальної кількості студентів, які пройшли практику 

за кордоном в звітному році. 
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3. Виховна, культурна та спортивно-масова діяльність 
 

Виховна робота в університеті здійснюється в рамках розробленої 

концепції виховання студентської молоді. Концепцією передбачене 

формування у здобувачів вищої освіти національної самосвідомості, 

розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, 

економічної культури, розвиток фізичної досконалості, особистих здібностей і 

таланту. За проведення виховну роботу в Університеті відповідають перший 

проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Грановська В.Г., 

начальник навчально-методичного відділу Андрєєва Р.І., помічник ректора 

Стукан Т.М., керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів 

Любенко О.І. Керівництво вихованням студентської молоді в Університеті 

здійснюють ректорат, деканати, навчально-методичний відділ, кафедри, 

органи студентського самоврядування, підрозділ з організації виховної 

роботи студентів, працівники наукової бібліотеки, куратори академічних 

груп.  

Основним документом, що регламентує особливості виховної роботи в 

Університеті, є комплексний план організаційно-виховної роботи. На основі 

цього плану планують роботу факультети, кафедри і академічні групи. План 

виховної роботи має таку структуру: організаційно-методичне забезпечення 

виховного процесу; видання методичної літератури з виховної роботи; 

студентське самоврядування; патріотичне, моральне, правове, художньо-

естетичне, трудове, екологічне, фізичне виховання. Всі виховні заходи з 

названих напрямів розроблені відповідно для курсів і факультетів. 

Виховання національної свідомості студентської молоді. Впродовж 

2021 року в Університеті були проведені такі заходи: бесіди зі здобувачи 

вищої освіти на теми «Херсон – це Україна», «Державні символи України», 

«Вчимося жити по закону». До Дня Пам’яті жертв Голодомору факультетами 

були проведенні виховні години на тему: «Голодомор 1932-33 рр. на Україні».  

Правове виховання. Виховна робота в цьому напрямі передбачає 

засвоєння здобувачами системи знань державних законів, уміння 

організовувати своє життя і професійну діяльність в межах законодавчих 

норм та правил. З цією метою в Університеті проводились зустрічі з 

працівниками правоохоронних органів, круглі столи на правову тематику, 

семінари і виховні години.  

У 2021 році було проведено цикл лекцій на теми: «Конституція України 

– основа правової демократичної держави», «Державне та сімейне право», 

«Екологічне право». Науковою бібліотекою Університету була організована 

книжкова виставка «Правове поле нашого життя». Студенти економічних 

спеціальностей у 2021 році залучалися до роботи «Громадської юридичної 

клініки». 

Родинно-сімейне виховання. В Університеті впродовж 2021 року 

проведені цикли лекцій та бесіди зі студентами щодо питань репродуктивного 

здоров’я, безпечного материнства, відповідального батьківства та здорового 

способу життя, виховні години-бесіди «Мистецтво сімейного спілкування», 
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«Все починається з любові до матері», диспут на тему: «Якими я уявляю 

відносини в моїй майбутній сім’ї», фотовиставка «Материнська ласка». 

Належна увага приділялась статевому вихованню молоді, студентським 

сім’ям. У жовтні для студентів першого курсу було проведено відео-лекцію 

«Правда про алкоголь». 

Формування екологічної культури. Викладачі і студенти Університету 

беруть участь в заходах акції «Озеленення країни – спадщина для майбутніх 

поколінь», в заходах по благоустрою дендропарку університету. 

Студенти двічі на рік залучаються до участі в місячнику по благоустрою 

та санітарній очистці, озелененню дендропарку і прилеглої до університету 

території, а також у заходах міськвиконкому щодо екологічних проблем 

міста. 

Співробітники Наукової бібліотеки Університету провели книжкові 

виставки «Хто береже природу – той думає про майбутнє», «Екологічні 

проблеми Херсонщини». 

На факультеті рибного господарства та природокористування 

проводяться конференції та круглі столи, присвячені першочерговим 

проблемам екології Херсонської області. Куратори груп проводять виховні 

години на екологічну тематику. 

Розумове виховання. На всіх спеціальностях університету були 

проведені студентські наукові конференції, присвячені важливим напрямам 

розвитку різних галузей науки. На кафедрах працюють наукові гуртки, які 

об’єднують майбутніх науковців, надають можливість студентській молоді 

долучитись до серйозних наукових досліджень. 

В 2021 році в Університеті проводився інтелектуальний конкурсу 

«Кращий студент року». 

Для студентів-першокурсників традиційно проводилась лекція 

«Херсонський державний аграрно-економічний університет – історичний 

шлях».  

Щомісяця в Науковій бібліотеці Університету проводяться книжкові 

виставки нових надходжень літератури.  

Студенти університету беруть активну участь в роботі міської 

молодіжної ради, зокрема в розробці програми молодіжного розвитку, 

засіданнях круглих столів, семінарах-тренінгах «Школа муніципального 

управління». 

Трудове виховання. Студенти агрономічного факультету брали участь у 

міській акції «Посади дерево». Протягом року керівництво університету 

здійснювало організацію зустрічей студентів зі спеціалістами-практиками 

сільського господарства, а також відвідування студентами провідних 

господарств Херсонської області та України. 

У 2021 році в нашому Університеті відбулася благодійна акція під 

назвою «Монетка» – допомога онкохворим дітям. Неодноразово студенти 

Херсонського державного аграрно-економічного університету надавали 

благодійну донорську допомогу. 
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Таблиця 37 

Графік проведення заходів з виховної, культурної та  

спортивно-масової роботи у 2021 році  
№ 

п/п 

Захід Дата проведення 

1.  День Соборності України (день Злуки) 22 січня 

2.  Вшановуємо пам’ять героїв Крут!  29 січня 

3.  Тематична лекція «Дорога людяності»  11 лютого 

4.  Святкування дня Святого Валентина (студентський тематичний 

вечір) 

14 лютого 

5.  Зустріч із учасниками літературної студії  14 лютого 

6.  День Героїв Небесної Сотні. День соціальної справедливості 

зустріч зі студентами, кураторські години 

20 лютого 

7.  Проведення тренінгу «Що сталося? Вам потрібна допомога?» 20 лютого 

8.  День рідної мови. Книжкова виставка «Рідна мова моя, поетична 

й пісенна» 

21 лютого 

9.  Свято Масляної 26 лютого 

10.  Змагання з шахів серед команд ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації 27 лютого 

11.  Вітання з Міжнародним жіночим днем 06 березня 

12.  «Вшановуємо пам’ять Великого Кобзаря» (книжкова виставка, 

покладання квітів, читання віршів Т.Г.Шевченка) 

10-11 березня 

13.  Тематичні лекції, кураторські години «Навчання в період 

карантину – не виклик, а опанування сучасних технологій» 

березень-квітень 

14.  Тиждень патріотичного виховання. День пам’яті та примирення. 

Покладання квітів з нагоди Дня пам’яті та примирення 

04-10 травня 

15.  Кураторські години родинного виховання до свята Дня Матері, 

Міжнародного дня сім’ї 

10-15 травня 

16.  Онлайн-виставка до Дня вишиванки 16 травня 

17.  Участь в Дні Державного Прапору України, Дні Незалежності 

України 

23-24 серпня 

18.  Посвята першокурсників у студенти ХДАЕУ 16 вересня 

19.  Систематичне проведення бесіди зі студентами щодо здорового 

способу життя, фізіологічних особливостей організму, норм 

харчування, фізичних навантажень, відвідування музеїв 

впродовж 

вересня для 

здобувачів 

перших курсів 

20.  Святкування Міжнародного дня миру. Зустріч з представниками 

служби безпеки України 

28 вересня 

21.  Вшанування пам’яті борців за незалежність  14 жовтня 

22.  HALLOWEEN «Вечір усіх святих» 01 листопада  

23.  Міський чемпіонат з футзалу листопад 

24.  День української писемності та мови (тематична бесіда) 09 листопада 

25.  До Дня мови та писемності:диктант єдності 09 листопада 

26.  Участь в конкурсі з української мови імені Петра Яцика 09 листопад 

27.  Тиждень студентського самоврядування 12-19 листопада 

28.  День працівників сільського господарства 17 листопада 

29.  Онлайн-лекція «Стоп палінню» до Всесвітнього дня відмови від 

паління 

15 листопада 

30.  Зліт юних аграріїв Херсонщини 2021 16 листопада 

  

http://www.ksau.kherson.ua/news/2725-2018-01-25-1.html
http://www.ksau.kherson.ua/news/2764-2018-02-14-3.html
http://www.ksau.kherson.ua/news/2820-20180226-001.html
http://www.ksau.kherson.ua/news/3015-2018-04-25-3.html
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Продовження табл. 34 
31.  Тематичний вечір відпочинок до Міжнародний День студентів 17 листопада 

32.  Кураторські години до Дня Гідності та Свободи 19 листопада 

33.  Онлайн-лекція «Стоп палінню» до Всесвітнього дня відмови від 

паління 

15 листопада 

34.  Зліт юних аграріїв Херсонщини 2021 16 листопада 

35.  Тематичний вечір відпочинок до Міжнародний День студентів 17 листопада 

36.  Кураторські години до Дня Гідності та Свободи 19 листопада 

37.  Театр танцю «АМАДЕУС» та show «СКІФСЬКІ 

БАРАБАНЩИЦІ» ХДАЕУ взяли участь в XX Міжнародному 

конкурсі - фестивалі THE FESTIVAL BRIDGES IN PARIS «Зірки 

Парижу 2021» м. Париж. Учасниками стали колективи з 

України, Чехії, Італії, Франції  

25-26 листопада 

38.  День Донора ХДАЕУ  01 грудня 

39.  Кураторські години «Стоп СНІД» листопад-

грудень 

40.  День Збройних сил України 06 грудня 

41.  Збори трудового колективу ХДАЕУ 07 грудня 

42.  Кураторські години «Насильство в сім’ї» 7-10 грудня 

43.  Проведення тематичних лекцій до Міжнародного дня прав 

людини 

10 грудня 

44.  Благодійна акція до Дня Святого Миколая щодо допомого у  

вигляді подарунків для вихованців Олешківського будинку-

інтернату 

13-17 грудня 

45.  Ніч подарунків від Святого Миколая  18-19 грудня 

46.  Університетський Зимовий бал 23 грудня 

47.  Конференція Трудового колективу університету 28 грудня 

48.  Проведення заходів з нагоди вручення дипломів магістра 30 грудня 

 

В Університеті навчаються майстри спорту України та кандидати у 

майстри спорту з різних видів спорту, зокрема: 

1. НОВАКІВСЬКИЙ Микола – майтер спорту України з 

веслування академічного, чемпіон України, учасник чемпіонату Європи, 

призер Всесвітньої регати в Іспанії, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти факультету архітектури та будівництва; 

2. ПАНИЧ Євген – майстер спорту України з боротьби самбо, 

срібний призер Європи, неодноразовий чемпіон України, здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету архітектури та будівництва та 

економічного факультету; 

3. УГРІН Олександр – майтер спорту України з пауерліфтінгу, 

чемпіон кубку світу, неодноразовий чемпіон України, здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти агрономічного факультету;  

4. СПАНЧЕК Іван – майстер спорту України з боротьби самбо, 

чемпіон України, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

економічного факультету; 

5. СКОРОХОД Дарина – майтер спорту України з шашок, 

чемпіонка України, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

економічного факультету;  

http://ksau.kherson.ua/ksau/news/7316-2021-11-08-8.html
http://ksau.kherson.ua/ksau/news/7316-2021-11-08-8.html
http://ksau.kherson.ua/ksau/news/7316-2021-11-08-8.html
http://ksau.kherson.ua/ksau/news/7316-2021-11-08-8.html
http://ksau.kherson.ua/ksau/news/7316-2021-11-08-8.html
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6. АСКАРОВ Лачин – майстер спорту України з вільної боротьби, 

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічного 

факультету;  

7. ЧЕПА Ксенія – майстер спорту України з хортингу (змішані бої), 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічного 

факультету;  

8. МЕРИЛКО Микола – майтер спорту України з боротьби самбо, 

чемпіон України, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету архітектури та будівництва;  

9. МАТЮШЕНКО Євген – майстер спорту України з веслування 

на байдарках та каное, чемпіон України, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти економічного факультету;  

10. ПАЗИЧ Радіслав – майстер спорту України з боксу, чемпіон 

України, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічного 

факультету;  

11. ПАЗИЧ Ростіслав – майстер спорту України з боксу, чемпіон 

України, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічного 

факультету; 

12. РЕЗУНЕНКО Яна – майтер спорту України з пляжного 

гандболу, чемпіонка України, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти економічного факультету; 

13. ВУС Ольга – кандидат у майстри спорту України з веслування 

академічного, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

агрономічного факультету; 

14. КУТАФІН Михайло – кандидат у майстри спорту України з 

військово-спортивного багатоборства, чемпіон міжнародного турніру з 

поліцейського хортингу, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти факультету архітектури та будівництва;  

15. КУЗЬМІНА Дарина – кандидат у майстри спорту України з 

гандболу, чемпіонка України, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти економічного факультету; 

16. АКСЕНТЕНКО Роман – кандидат у майстри спорту України з 

кульової стрільби, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету рибного господарства та природокористування;  

17. КНАП Віталій – кандидат у майстри спорту України з 

рукопашного бою, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету рибного господарства та природокористування; 

18. КРЕТОВ Максим – кандидат у майстри спорту України з 

футболу, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

рибного господарства та природокористування;  

19. ПАВЛЮК Євгенія – кандидат у майстри спорту України з 

вільної боротьби, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

агрономічного факультету;  
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20. ВОЙТЮК Олександр – кандидат у майстри спорту України з 

волейболу, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

агрономічного факультету.  

Результати участі здобувачів вищої освіти в змаганнях різного рівня 

впродовж 2021 року представлено в додатку Б. 

 

 
 

 

На фото: Чемпіони XVI обласної 

Універсіади з настільного тенісу Шеремет 

Сергій та Тетеря Олександр 

 

На фото: Збірна команда з футзалу, 

срібні призери XVI обласної 

Універсіади 

  
 

На фото: Жіноча збірна команда з волейболу, срібні призери XVI обласної Універсіади 

  
 

На фото: срібні призери XVI обласної 

Універсіади з пляжного волейболу – 

Анастюк Анна та Федько 

 

На фото: бронзові призери XVI обласної 

Універсіади з пляжного волейболу 

Войтюк Олександр та Ільчішен Артур 

 

В університеті активно діє студентське самоврядування – Студентський 

парламент, студентські ради факультетів, старости академічних груп, 
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старости гуртожитків, старости поверхів – всього понад 250 студентів. Вони 

працюють творчо та цілеспрямовано. Студентські організації реалізовують 

свої права, насамперед, у сфері своєї діяльності: у навчанні, підвищенні його 

якості та самоосвіти, науково-дослідній і культурно-освітній роботі, 

організації дозвілля, суспільно-корисній праці, самоврядування в 

студентській академічній групі й у студентському гуртожитку, утвердженні в 

студентському середовищі здорового духовного та культурного способу 

життя.  

 

 
 

Кращим студентам-спортсменам та співробітникам Університету 

оголошується подяка за спортивні досягнення і активну участь в організації 

спортивно-масової роботи, переможці нагороджуються кубками, дипломами, 

призами та отримують матеріальне заохочення. 
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4. Фінансово-економічна та соціальна діяльність 
 

Університет здійснює свою діяльність на підставі Статуту, має у 

розпорядженні відокремлене майно, самостійний баланс, печатку, рахунки в 

органах Державної казначейської служби. До складу університету входить 

відокремлений структурний підрозділ – База відпочинку «Колос».  

У відповідності до чинного законодавства університет складає та подає 

до Міністерства освіти і науки України, органів казначейської служби, 

Державної податкової служби та інших фондів і служб проміжну місячну, 

проміжну та консолідовану квартальну та річну звітність. 

Фінансування Університету у звітному періоді здійснювалося 

відповідно до затвердженого кошторису на 2021 рік за кодами програмної 

класифікації видатків: 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та 

забезпечення діяльності їх баз практики», 2201040 «Наукова і науково-

технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ», 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, 

докторантам закладів фахової перед вищої  та вищої освіти», КПКВ 2201140 

«Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти». 

Джерелами фінансування ХДАЕУ в 2021 році були кошти загального та 

спеціального фондів, передбачені кошторисом ЗВО. Обсяг фінансування на 

утримання Університету за рахунок загального фонду бюджету склав 

62466,65 тис. грн., за рахунок спеціального фонду бюджету у розмірі – 

35073,54 тис. грн. та 1846,46 тис. грн. за рахунок спеціального фонду 

бюджету на утримання ВСП БВ «Колос». Обсяг фінансування по науковій 

діяльності за рахунок загального фонду бюджету у розмірі 5575,11 тис. грн. та 

715,82 тис. грн. за рахунок спеціального фонду бюджету. Обсяг фінансування 

на виплату академічної стипендії склав 10399,80 тис. грн. 

У 2021 році було затверджено початковий кошторис за загальним 

фондом на суму 58741,00 тис. грн. За 2021 рік було додано фінансування по 

загальному фонду по КПКВ 2201160 на суму 3525,65 тис. грн. 

По КПКВ 2201040 затверджено початковий кошторис на суму 

5129,93 тис. грн. та додано фінансування на суму 445,18 тис. грн. 

По КПКВ 2201190 на виплату академічної стипендії було затверджено 

початковий кошторис на суму 9677,20 тис. грн. та було збільшене 

фінансування на суму 722,60 тис. грн. 

Заробітна плата, компенсація на продукти харчування, одяг та інші 

виплати дітям-сиротам, виплати стипендії були виплачені в повному обсязі, 

відповідно до затвердженого кошторису за бюджетні кошти. 

По КПКВ 2201140 «Фонду розвитку закладів фахової передвищої та 

вищої освіти» було затверджено кошторис на суму 608,00 тис. грн. 

Крім того у 2021 році ХДАЕУ була виділена субвенція з міського 

бюджету на суму 4500000,00 грн. 

З них на капітальні роботи з благоустрою території ХДАЕУ (мостіння) 

було витрачено 1498617,96 грн. та на капітальний ремонт будівлі головного 

учбового корпусу та благоустрою території ХДАЕУ 2967079,65 грн. 
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Таблиця 38 

Динаміка видатків по загальному фонду за 2020-2021 роки 

КПКВ 2201160 

(тис.грн.) 
№ 

п/п 
Статті витрат 2020 рік 2021 рік 

2021 рік в % до 

2020 року 

1 Заробітна плата 35942,1 44913,16 124,96 

2 Нарахування на зарплату 7837,2 9759,53 124,53 

3 Харчування сиріт 1664,56 2001,90 120,27 

4 Придбання одягу сиротам 33,78 35,11 103,93 

5 Придбання предметів, матеріалів  627,35 472,04 80,84 

5.1 Для проведення поточних ремонтів в 

адмін. корпусах 

 316,34  

5.2 З/частини для ремонту комп’ютерної 

техніки 

 16,40  

5.3 Захисні засоби (маски)  58,60  

5.4 Папір  74,80  

5.5 Інвентар  5,90  

6 Оплата послуг (крім комунальних) 714,54 1260,49 176,41 

6.1 Поточний ремонт комп’ютерної техніки 

та переферійних пристроїв 

49,82 2,03  

6.2 Поточний ремонт підлоги спортивної 

зали ГМФ 

118,9   

6.3 Послуги з інформатизації (Антиплагіат) 37,16   

6.4 Послуги з адміністрування та 

обслуговування  

20,0   

6.5 Поточний ремонт частини коридору 2 

поверху учбового корпусу №4 

49,93   

6.6 Поточний ремонт аудиторії №411 

учбового корпусу ГМФ 

49,92   

6.7 Поточний ремонт аудиторії №101 

учбового корпусу ГУК 

47,2   

6.8 Послуги з підтримки доступу до ЄДЕБО 10,29   

6.9 Послуги з експлуатації котельні 82,12 314,96  

6.10 Електромонтажні роботи ГУК 49,99   

6.11 Поточний ремонт м’якої покрівлі (бокси 

автогаражні) 

49,99   

6.12 Послуги з встановлення протипожежного 

устаткування ГУК 

49,8   

6.13 Поточний ремонт частини покрівлі 

малого учбового корпусу 

49,42   

6.14 Розробка проектно-кошторисної 

документації пожежної сигналізації, 

оповіщення про пожежу, пожежного 

моніторинга головного корпусу 

   

6.15 Послуги з монтажу автоматичної 

пожежної сигналізації, оповіщення  про 

пожежу, пожежний моніторинг 

49,998 49,90  

6.16 Поточний ремонт туалету корпусу 

механізації 
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Продовження табл. 38 

6.17 Поточний ремонт стелі лекційного залу 

№1 корпусу ГМФ 

   

6.18 Поточний ремонт провідних приміщень 

№195, №155, №136, №100 ГУК 

 409,90  

6.19 Поточний ремонт туалету корпусу 

механізації ГМФ 

   

6.20 Поточний ремонт приміщення №239 ГУК  35,00  

6.21 Поточний ремонт ГУК  50,00  

6.22 Поточний ремонт коридору 2-го поверху  38,85  

6.23 Поточний ремонт лекційної зали №3  49,98  

6.24 Поточний ремонт частини покрівлі 

корпусу механізації 

 49,99  

6.25 Доступ до ЄДЕБО  12,90  

6.26 Послуги акредитації  123,80  

6.27 Нотаріальні послуги  12,00  

6.28 Супровід програм  111,18  

7 Інші виплати населенню (компенсація 

на придбання навчальної літератури 

сиротам, матеріальна допомога 

сиротам, грошова допомога 

випускникам з числа дітей-сиріт) 

494,04 726,17 146,99 

8 Теплопостачання 87,36 62,40 71,43 

9 Водопостачання 50,00 0,00 0,00 

10 Електроенергія 798,91 1353,28 169,39 

11 Інші енергоносії 2233,56 1882,56 84,29 

12 Стипендія 0 0 0 

 Всього 50483,19 62466,65 123,74 
 

Таблиця 39 

Динаміка видатків по загальному  фонду за 2020-2021 роки 

по виплаті академічної стипендії 

КПКВ 2201190 

(тис.грн.) 
№ 

п/п 
Статті витрат 2020 рік 2021 рік 

2021 рік в % 

до 2020 року 

1 Стипендія 9499,2 10399,8 109,48 

 Всього 9499,2 10399,8 109,48 
 

Таблиця 40 

Динаміка видатків по загальному фонду за 2020-2021 роки 

по КПКВ 2201140 

(тис.грн.) 
№ 

п/п 
Статті витрат 2020 рік 2021 рік 

2021 рік в % 

до 2020 року 

1 Технагляд за встановленням пожежної 

сигналізації в Гуртожитку №2 

0,00 6,456  

2 Встановлення пожежної сигналізації в 

гуртожитку №2 

0,00 599,991  

 Всього 0,00 606,447  



129 

Таблиця 41 

Динаміка видатків по загальному фонду за 2020-2021 роки 

КПКВ 2201040 

(тис.грн.) 
№ 

п/п 
Статті витрат 2020 рік 2021 рік 

2021рік в % 

до 2020 року 

1 Заробітна плата 2717,805 3053,003 112,33 

2 Нарахування на зарплату 597,913 661,788 110,68 

3 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря (канцелярські 

товари, меблі, оргтехніка та периферія, 

світлодіодні лампи і світильники, 

контрольно-вимірювані прилади, 

кондиціонер, плівка та поліпропілен, 

будівельні матеріали, запасні частини, 

скло покривне, акваріум, реагенти, 

окуляри віртуальної реальності) 

540,937 819,987 151,59 

4 Оплата послуг  

(крім комунальних) допоміжна діяльність 

у рослинництві, транспортні, 

копіювально-розмножувальні, палітурні, 

послуги з рослинництва та з рибальства, 

послуги з набору та оброблення тексту, 

послуги перекладу, обслуговування 

картриджів 

1314,316 1008,048 76,71 

5 Оплата електроенергії 17,600 10,026 56,97 

6 Інші поточні видатки 0,00 22,262  

 Всього 5188,57 5575,114 107,45 

 

 

Основними джерелами надходження коштів в загальній сумі 

31919,757 тис. грн., є: 

- плата за навчання 22721,608 тис. грн.;  

- плата за надані інші освітні послуги – 370,019 тис. грн.; 

- плата за проживання в гуртожитку – 3981,01 тис. грн.;  

- від реалізація сільськогосподарської продукції 2044,54 тис. грн.; 

- від оренди нерухомого майна – 364,017 тис. грн.; 

- від реалізації металобрухту, макулатури та автомобільних шин – 

9,527 тис. грн.;  

- надходження від натуральної форми (ганчір’я, дрова) – 17,793 тис. 

грн.;  

- від надання послуг тимчасового розміщування ВСП БВ «Колос» – 

1721,253 тис. грн.,  

- послуги по дослідженням, науковим та науково-технічним 

розробкам – 689,99 тис. грн.  
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Динаміка надходжень по спеціальному фонду 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

за 2020-2021 роки 

(тис.грн.) 
№ 

п/п 
Статті доходів 2020 рік 2021 рік 

2021 рік в % 

до 2020 року 

1 Платне навчання 19298,85 22721,608 117,73 

2 Інші освітні послуги 428,49 370,019 86,35 

3 Плата за проживання у гуртожитках 3814,36 3981,01 104,4 

4 Реалізація продукції 2684,01 2044,54 76,17 

5 Оренда 396,03 364,017 91,9 

6 Реалізація майна 42,81 9,527 22,25 

7 Надходження від натуральної форми 

(ганчір’я, металобрухт) 

18,62 17,793 95,56 

8 Тимчасове розміщування ВСП БВ 

«Колос»  

1391,8 1721,253 123,67 

9 Послуги по дослідженням, науковим та 

науково-технічним розробкам 

447,6 689,99 154,13 

 Разом: 28522,6 31919,757 111,91 

 

Отримані доходи спеціального фонду витрачались на потреби 

Університету відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків за 

цільовим призначенням. За рахунок спеціального фонду Університет покрив 

усі статті видатків, які не фінансуються з державного бюджету. 

 

Таблиця 43 

Динаміка видатків по спеціальному фонду за 2020-2021 роки 

по КПКВ 2201160 

(тис. грн.) 
№ 
п/п 

Статті витрат 2020 рік 2021 рік 
2021 рік в % 

до 2020 року 

1 Заробітна плата 11351,53 15202,25 133,9 

2 Нарахування на заробітну плату 2513,68 3264,30 129,9 

3 

Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря у т.ч. 3661,29 4060,834 110,91 

3.1. Паливно-мастильні матеріали 722,7 1140,9 157,87 

3.2. Зерно для посіву 196,76 102,07 51,88 

3.3. Добрива 767,28 675,32 88,01 

3.4. Дипломи і канцтовари 441,32 234,3 53,09 

3.5. Будівельні матеріали і інструменти 748,2 591,9 79,1 

3.6. Вікна,двері 154,0 50,0 32,47 

3.7. Електронні журнали 14,83 22,896 154,39 

3.8. 

Запчастини (у т.ч. автошини, 

акумулятори,домкрат,компресор,шуропо

верт, 

Оприскувач,тракт.номерний знак,трекер )  346,7  

3.9 Інформаційні таблички 19,17 11,0 57,38 

3.10 Маски, серветки, анитисептики 118,4   
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3.11 Штампи, ключи,засібКЗІ(токени) 5,73 3,7 64,57 

3.12 Передплата періодичних видань 43,8 49,948 114,04 

3.13 Меблі 69,7 174,0 249,64 

3.14 

Пристрої безперебійного 

живлення,принтер 41,5 32,1 77,35 

3.15 

Обладнання для навчального 

процесу(телевізор,стабілізатор,мікрофон,

ваги фас., кавоварка, м’ясорубка, 

мікроскоп, роликовий, гриль)  207,0  

3.16 

Комп’ютерна 

техніка(маршрутизатор,стереогарнітура,р

оутер)  38,1  

3.17 

Мягкий інвентар(матраци, текстильні 

вироби)  99,2  

3.18 Кондиціонери  96,8  

3.19 Холодильники  21,4  

3.20 

Господарче обладнання (драбина, візок, 

бензиновий садовий пилосос,перфоратор)  124,8  

3.21 Спортивні тренажери  26,7  

3.22 Тканини  12,0  

4 Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч. 1643,35 1647,76 100,27 

4.1. 

Послуги по переобладнанню і 

обслуговуванню автотранспорта  11,97  

4.2. 

Послуги звязку (інтернет, телефон, 

інформаційні послуги, супровід програм) 110,2 191,366  

4.3. Послуги охорони 43,5 45,500  

4.4. 

Інші послуги (захоронення відходів, 

дезроботи, обслуговування оргтехніки 

інше) 163,1 223,713  

4.5. Обслуговування котельні 472,0 263,793  

4.6. Ремонт квадрокоптера  2,66  

4.7. Обстеження трактора  1,0  

4.8. 

Заміна лічильників, перевірка 

вимірювальної техніки  58,643  

4.9. Послуги з акредитації 302,5 123,801  

4.10 Рекламні послуги 84,87 77,623  

4.11 

Послуги по газопостачанню, 

обслуговуванню газопроводів  25,920  

4.12 

Послуги по пересиланню і перевезенню 

відправлень 3,73 6,047  

4.13 Надання правової допомоги 42,0 144,00  

4.14 Послуги з підтримки мереж 268,4 98,536  

4.15 Послуги із страхування, медогляд 26,51 43,509  

4.16 Монтаж банера 43,56 1,8  

4.17 Монтаж пожежної сигналізації 26,18 84,704  

4.18 Зберігання шин та акумуляторів 9,9   

4.19 Допуск та нагляд Херсонські РЕМ 12,1   

4.20 Послуги з незалежної оцінки 18,7 1,998  

4.21 Послуги зі зважування 6,6 9,8  
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4.22 Послуги з ремонту авто 6,3 29,000  

4.23 Послуги із виготовлення кліше 3,2   

4.24 Проведення сертифікації  46,00  

4.25 

Послуги упорядкування архівних 

документів  14,00  

4.26 Послуги перекладу  7,280  

4.27 Доступ до ЄДЕБО  38,694  

4.28 Використання комп'ютерної програми  14,881  

4.29 

Екскурсійні послуги та послуги 

відвідування театру  2,698  

4.30 Розробка природоохоронної документації  27,00  

4.31 Послуги оцінки майна  3,5  

4.32 Монтаж кондиціонерів  34,674  

4.33 Монтаж натяжної стелі  13,650  

5 Відрядження 10,01 1,703 17,01 

6 Теплопостачання 1145,3 1025,698 89,56 

7 Водопостачання та водовідведення 333,48 246,121 73,8 

8 Електроенергія 269,84 531,975 197,14 

9 Природний газ 43,03 48,884 113,6 

10 Інші енергоносії 64,6 5,497 8,51 

11 

Окремі заходи (навчання, пожежна 

безпека) 9,36 35,191 3,76 

12 

Інші поточні видатки (податки, платежі 

до бюджету) 296,63 132,268 44,6 

13 

Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 1600,14 680,1 42,5 

13.0 Книжкова продукція  41,9  

13.1 Інтерактивна панель 188,0   

13.2 Трактор 457,5   

13.3 Кондиціонер 18,4   

13.4 Холодильник 6,32   

13.5 Комутатор 29,07   

13.6 Бензокоса 7,05   

13.7 Квадрокоптер 27,0   

13.8 Комп’ютери 678,6 383,7  

13.9 Меблі 102,1 70,0  

13.10 Бензинові інструменти 16,7   

13.11 Вологомір зерна 8,2   

13.12 Банери 17,6 30,5  

13.13 Стелажі металеві 12,2   

13.14 МФУ 31,4   

13.15 

Вітрина холодильна кондитерська 

FROSTY RTC-72  24,5  

13.16 Підйомний механізм    

13.17 Фотоапарат  45,0  

13.18 Телевізор  34,3  

13.19 Тепловізор   27,0  

13.20 Спортивний тренажер  23,2  

14 Капітальний ремонт інших об'єктів 834,8 771,1 92,36 
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14.1 

Експертиза кошторису частини покрівлі 

ГМФ 4,0   

14.2 Підйомний механізм ГУК  177,5  

14.3 

Експертиза кошторису частини покрівлі 

сипучого складу 4,0   

14.4 

Експертиза кошторису ремонту туалету 

маломобільних груп 4,0   

14.5 Технагляд (ремонт сипучого складу) 2,8   

14.6 Кап.ремонт покрівлі сипучого складу 200,0   

14.7 Кап.ремонт покрівлі ГМФ 436,4 330,9  

14.8 Технагляд (ремонт покрівлі ГМФ) 5,9   

14.9 

Кап.ремонт туалету для маломобільних 

груп ГУК 175,3   

14.10 

Технагляд (ремонт туалету для 

маломобільних груп) 2,4   

14.11 

Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку 

№2  223,9  

14.12 

Автоматична пожежна сигналізація, 

система управління 

евакуюванням,пожежний моніторинг 

гуртожитку №2  38,8  

15 

Інші виплати (страхування, стипендія, 

придбання навч.літератури з числа дітей 

сиріт)  89,348  

  Всього 23777,07 27743,029 116,68 

 

Таблиця 44 

Динаміка видатків по спеціальному фонду за 2020-2021 роки  

по КПКВ 2201040 

(тис. грн.) 
№ 

п/п 
Статті витрат 2020 рік 2021 рік 

2021 рік в % 

до 2020 року 

1 Заробітна плата 226,192 368,05 162,72 

2 Нарахування на зарплату 49,763 80,971 162,72 

3 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря у т.ч. 
49,56 100,049 201,87 

3.1 Комп’ютерне обладнання    

3.2 Канцелярські товари 29,93 97,049 324,25 

3.3 Меблі 8,66   

3.4 Калькулятори  1,2  

3.5 Набір настольний     

3.6 Халат х/б 1,8 1,8  

3.7 Пульт контролю 9,23   

3.8 Тканини    

4 Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч. 54,751 55,697 101,73 

4.1 Водно-транспортні послуги 47,036 51,704 109,92 

4.2 Послуги у рослинництві  3,993  

4.3 Реклама в газеті    

4.4 Ремонт телевізора    
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4.5 Послуги з рибальства 7,715   

5. Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 
8,656 0,00  

5.1 Контрольно-вимірювальні прилади, 

орг.техніка 
   

5.2 Комплект лабораторних меблів 8,656   

6 Оплата електроенергії 11,33 15,314 135,16 

 Всього 400,26 620,081 154,92 

 

Таблиця 45 

Аналіз надходжень коштів по спеціальному фонду за 2021 рік  

по КПКВ 2201040  
№ п/п Кафедра Сума за договором Сума надходження 

Агрономічний факультет 

1 Землеробства 240,00 200,00 

2 Землеробства 12,00 10,00 

3 Рослинництва та агроінженерії 12,00 10,00 

4 Рослинництва та агроінженерії 10,00 8,33 

5 Землеробства 20,00 16,67 

6 Землеробства 20,00 16,67 

7 Землеробства 10,00 8,33 

8 Рослинництва та агроінженерії 12,00 10,00 

Всього по факультету 336,00 280,00 

Факультет архітектури та будівництва 

1 
Гідротехнічного будівництва, 

водної та електичної інженерії  
40,00 33,33 

2 
Гідротехнічного будівництва, 

водної та електичної інженерії 
20,00 16,67 

3 
Гідротехнічного будівництва, 

водної та електичної інженерії 
12,00 10,00 

Всього по факультету 82,00 68,33 

Факультет рибного господарства та природокористування 

1 
Водних біоресурсів та 

аквакультури 
30,00 25,00 

2 
Водних біоресурсів та 

аквакультури 
30,00 25,00 

3 
Водних біоресурсів та 

аквакультури 
120,00 100,00 

4 
Водних біоресурсів та 

аквакультури 
30,00 25,00 

5 
Водних біоресурсів та 

аквакультури 
15,00 12,50 

Всього по факультету 225,00 187,50 

Економічний факультет 

1 Економіки та фінансів 20,00 16,67 

2 Професійної освіти 10,00 8,33 

3 
Менеджменту та 

інформаційних технологій 
30,00 25,00 
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4 

Готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й 

іноземних мов 

10,00 8,33 

5 

Готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й 

іноземних мов 

10,00 8,33 

6 

Готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й 

іноземних мов 

10,00 8,33 

7 
Менеджменту та 

інформаційних технологій 
10,00 8,33 

8 
Менеджменту та 

інформаційних технологій 
30,00 25,00 

9 
Загальноекономічної 

підготовки 
10,00 8,33 

10 Економіки та фінансів 30,00 25,00 

11 Професійної освіти 15,00 12,50 

Всього по факультету 185,00 154,167 

Всього по університету 828,00 690,00 

 

У 2021 році Університетом були отримані благодійні внески та дарунки 

від Благодійного фонду Асоціації випускників ХДАЕУ, ТОВ НВФ «Дріада, 

ЛТД», комунальної установи «Центр обслуговування закладів та установ 

освіти Херсонської області Херсонської обласної ради», Південного 

наукового центру та фізичних осіб. 

Таблиця 46 

Динаміка видатків по інших джерелах власних надходжень  

за 2020-2021 роки 

(тис.грн.) 

№ 

п/п 
Статті витрат 2020 рік 2021 рік 

2021 рік в % 

до 2020 року 

1 

Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря, у т.ч.: 665,6 732,07 109,99 

1.1. 

Матеріали (дипломи, господарчі товари, 

брошури,папір, одяг,штандарт та ін.) 77,52 77,0  

1.2. 

Матеріали для поточного ремонту 

приміщень 202 273,5  

1.3. Паливо 87,3   

1.4. Вікна, двері 59,1 71,8  

1.5. Меблі 29,4 68,2  

1.6. Двері 11,6   

1.7. Жалюзі 2,0   

1.10. Запчастини 10,7   

1.11. Римські штори 

 

58,8  

1.12. Техніка (комп’ютер, LED-монітор) 3,9   

1.13. комплектуючі для ПК 

 

5,9  
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1.14. Водонагрівачі 5,7   

1.15 Тканини  47,01  

1.16 Маршрутизатор 22,4   

1.17 Засоби захисту 21,2 30,2  

1.18 Тонометри 3,1   

1.19 Миючі засоби,хоз.товари 76,08 25,66  

1.20 Опромінювач бактеріцидний 5,4   

1.21 Баскет.щит, волейбольна сітка 6,2   

1.22 Електротовари 33,2 27,7  

1.23 Навчальне приладдя 8,8 11,7  

1.24 Насіння  34,6  

2 Оплата послуг (окрім комунальних) 266,36 223,33 83,85 

2.1. Ремонт обладнання та приміщень 104,53 68,67  

2.2. 

Інші послуги (виготовлення емблем, 

поліграфічні послуги інше) 8,9 38,80  

2.3. Розміщення реклами в газетах 74,7 4,375  

2.4 Ремонт авто 13,2   

2.5 Заравка картриджів 17,03 6,350  

2.6 Консультаційні послуги 6,0   

2.7 Послуги автовишки 36,0   

2.8 Техогляд вогнегасників 6,0   

2.9 Метрологічні послуги  0,835  

3 Послуги з ремонту 

 

104,3 

 

4 

Інші виплати населенню (стипендії, 

КМУ, стипендії молодим 

науковцям,грантові) 384,02 55,992 14,58 

5 

Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 253,97 103,37 40,7 

5.1 бібліотечний фонд 53,1 28,87  

5.2 кондиціонер 9,2   

5.3 телевізор 15,7   

5.4 Трактор 

 

74,5  

5.5 квадрокоптер 54,0   

5.6 вимірювальне обладнення 71,77   

5.7 мікроскопи 17,5   

5.8 бокс для ПЛР 24,5   

5.9 Вологомір зерна 8,2   

6. Інші видатки (0,3% ППО)    176,11  

 
Всього 1569,95 1290,87 82,22 

 

 

За навчально-дослідно-виробничою дільницею університету 

(відповідальний проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 

Аверчев О.В.) закріплено 860,6 га. земельних угідь.  



137 

Таблиця 47 

Діяльність НДВД за період 2020-2021 рр. 

Показники 2020 2021 

Землекористування, га   

Всього земельних угідь  860,6 860,6 

в т.ч. ріллі 778,14 778,14 

Використані під посіви, га    

Всього 442,5 235,12 

Зернових культур 228 121,12 

в т.ч. озимі зернові   

          озимої пшениці 228 113,12 

          ярові зернові - - 

          просо - 8,0 

Соняшник 214,5 114,0 

Під пари,га 321,64 543,02 

Виробництво, тони   

Зерно- всього 440,87 259,37 

в т.ч. озимі зернові 440,87 251,43 

          ярові зернові - - 

          просо  - 7,94 

Соняшник  60,35 77,88 

Урожайність, ц/га   

Зернові - всього    

в т.ч. озимі зернові 19,3 22,23 

          ярові зернові - - 

          просо - 9,92 

Соняшник 2,8 6,83 

Всього надійшло, тис. грн. 2684,01 2372,64 

 

Одним із важливих етапів виконання бюджету звітного періоду – це 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення співробітникам у розмірі 

100% всім штатним педагогічним та науково-педагогічним працівникам, 

працівникам адміністративно-управлінського складу, прирівняному до 

науково-педагогічних працівників, бібліотекарям університету та іншим 

працівникам. Загальна сума виплат склала – 2258,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок 

загального фонду – 1834,9 тис. грн., за рахунок спеціального фонду – 

423,7 тис. грн. Також в 2021 році була надана матеріальна допомога в зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем в сумі 81,320 тис. грн. за рахунок 

спеціального фонду держбюджету. На виконання п.4.3.1 Колективного 

договору в 2021 році була нарахована премія за підсумками роботи всього на 

суму 4136,8 тис. грн., в т.ч. – за рахунок загального фонду в сумі 

3384,6 тис. грн., спеціального фонду – 752,2 тис. грн. Була виплачена щорічна 

грошова винагорода педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу з 

загального фонду бюджету в сумі 85,5 тис. грн.  
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У 2021 році були здійсненні виплати матеріальної допомоги здобувачам 

вищої освіти за рахунок загального фонду бюджету (виплата академічної 

стипендії) на загальну суму 308,1 тис. грн. Була надана премія здобувачам 

вищої освіти за активну участь у культурно-масовій та спортивній діяльності 

університету за рахунок стипендіального фонду в сумі 104,0 тис. грн. Також у 

2021 році була нарахована та виплачена матеріальна допомога у зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем аспірантам, докторантам університету на 

загальну суму 164,9 тис. грн. 

Протягом звітного періоду забезпечувалось цільове та ефективне 

використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, 

своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до державного 

бюджету та фондів, виконання кошторисів доходів та видатків Університету. 

На кінець 2021 року в Університеті відсутні заборгованості по виплаті 

заробітної плати, стипендії, за спожити енергоносії та комунальні послуги. 
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5. Адміністративно-господарська діяльність 
 

В 2021 році адміністративно-господарська діяльність проводилась за 

наступними основними напрямами: 

Проведено ремонтні роботи: 

1. В головному учбовому корпусі:  

 в учбових аудиторіях № 44; 45; 71; 89; 106, 113; 139;  

 в навчальній лабораторії ресторанних і харчових технологій;  

 в роздягальнях біля спортивної зали;  

 кабінеті практичного психолога;  

 в холі, коридорі ІІ поверху;  

 на сходових маршах;  

 в коридорі кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

імені В.П.Коваленка;  

 в коридорі наукової бібліотеки,а саме: підготовчі роботи (оббивка 

старої штукатурки, демонтаж панелей) – 3430м2, штукатурні 

роботи – 1870 м2; фарбувальні роботи – 1560 м2; відновлення 

віконних та дверних відкосів після заміни вікон та дверей – 103 м; 

ремонт електротехнічного устаткування (автоматів, розеток, 

вимикачів, щитів) –  260 одиниць; прокладка нових електромереж 

– 580 м п; укладання лінолеуму – 280 м2.  

Підготовлено під проведення ремонтних робіт підрядниками аудиторії 

№ 81б; 101а – демонтовано старі панелі, оббитий старий шар штукатурки – 

215 м2. 

2. В корпусі механізації гідромеліоративного факультету 

(спортивному комплексі):  

 в учбових аудиторіях кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й іноземних мов;  

 в аудиторіях № 50; 50а;  

 в роздягальнях спортивної зали корпусу;  

 холі ІІ поверху, а саме: підготовчі роботи (оббивка старої 

штукатурки, демонтаж панелей), штукатурні роботи – 420 м2;  

фарбувальні роботи в два шари – 630 м2; відновлення віконних та 

дверних відкосів після заміни вікон та дверей – 60,5 м; ремонт 

електротехнічного устаткування (автоматів, розеток, вимикачів, 

щитів) –  130 одиниць; 

3. За участі кафедр проведено ремонтні роботи в учбових аудиторіях 

№ 20; 21 в будівлі навчального центру підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів АПК (УК-4) та учбовій аудиторії № 403 в 

учбовому корпусі гідромеліоративного факультету. 

4. Виготовлено та встановлено пандуси для маломобільних груп 

населення в учбовому корпусі гідромеліоративного факультету та корпусі 

механізації гідромеліоративного факультету (спортивного комплексу). 

5. В гуртожитках № 2; 3; 4; 6 університету проведено ремонтні 

роботи на чотирьох сходових маршах, в двох душових та чотирьох туалетних 

http://www.ksau.kherson.ua/biolog/kafedragrsgt.html
http://www.ksau.kherson.ua/biolog/kafedragrsgt.html
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кімнатах; холах; кімнатах відпочинку та самопідготовки; житлових кімнатах: 

фарбувальні роботи в два шари– 615 м2; відновлення віконних та дверних 

відкосів після заміни вікон та дверей – 60 м; ремонт електротехнічного 

устаткування (автоматів, розеток, вимикачів, щитів) – 350 одиниць;  

проведено заміну світлодіодних лампочок – 600 шт. 

6. В малому учбовому корпусі університету проведено заміну 

конькової системи шатрового даху –150 м п.; проведено відновлення віконних 

та дверних відкосів після заміни вікон та дверей – 35 м. 

Проведено сантехнічні роботи: 

В ГУК з І по ІІІ поверх замінено 25 стояків опалення на нові – 

металопластикові. Встановлено 30 нових батарей, замінено 450 м труб 

опалення. В гуртожитках № 2; 3; 4; 6 проведено ремонт та заміну вузлів 

обліку води. В гуртожитку № 3 проведено ремонт системи каналізації – 40 м. 

Підрядними організаціями проведено ряд наступних робіт:  

Заміна віконних блоків на сучасні металопластикові в кількості 40 шт. в 

головному учбовому корпусі, корпусі механізації гідромеліоративного 

факультету (спортивному комплексі), учбовому корпусі гідромеліоративного 

факультету, малому учбовому корпусі; дверних блоків на сучасні 

металопластикові в кількості 5 шт. в головному учбовому корпусі; учбовому 

корпусі гідромеліоративного факультету; балконних, віконних та дверних 

блоків в гуртожитку № 6 в кількості 7 шт. 

Виконано: поточні ремонти двох пожежних гідрантів на території 

головного учбового корпусу та поблизу гуртожитку № 2; улаштування 

сигналізації загазованості в гуртожитку № 3; роботи по капітальному ремонту 

частини покрівлі корпусу механізації гідромеліоративного факультету 

(спортивного комплексу) – 1380 кв м та роботи з поточного ремонту 

приміщення холу другого поверху того ж корпусу (заміна вікон на нові 

енергоефективні та улаштування відкосів); роботи з благоустрою території 

університету (укладання плитки) – 2100 м2; поточний ремонт провідного 

приміщення № 239 (актової зали) – зашивка вікон головного учбового 

корпусу. 

Проведено: капітальний ремонт покрівлі гуртожитку № 2 на площі 

910 м2; поточний ремонт частини покрівлі гуртожитку № 6 – 230 м2; поточний 

ремонт частини покрівлі павільйону механізації  та поточний ремонт частини 

покрівлі боксів автогаражних – 410 м2; поточний ремонт коридору 2-го 

поверху будівлі навчального центру підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів АПК (УК-4) – 400 м2; поточний ремонт лекційної зали № 3 

та холу першого поверху корпусу гідромеліоративного факультету; 

капітальний ремонт в ГУК сходового маршу з монтажем підйомного 

механізму для мало мобільних груп населення – 105,3 м2. 

Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію (капітальний ремонт) в 

гуртожитку № 2, ведуться роботи по капітальному ремонту будівлі головного 

учбового корпусу та благоустрою території (ремонт фасаду).  
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6. Післядипломна освіта та дорадництво 

 
Впродовж 2021 року директором та фахівцями Навчально-наукового 

центру «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» (ННЦ «ІПОД») за 

основними напрямами роботи структурного підрозділу було проведено такі 

заходи. 

На базі ННЦ «ІПОД» Херсонського державного аграрно-економічного 

університету за звітній період підвищували кваліфікацію науково-педагогічні 

працівники та інші працівники з різних закладів освіти та підприємств 

України у загальній кількості 63 особи. З них – 14 – отримали платну освітню 

послугу на загальну суму 43225,00 гривень. Станом на 03.12.2021 базі ННЦ 

«ІПОД» в Університеті відбувається підвищення кваліфікації ще 1 науково-

педагогічного працівника Одеського державного аграрного університету, та 7 

НПП будуть проходити стажування впродовж грудня 2021 року.  

Разом з тим, продовжують надходити заявки на проходження 

підвищення кваліфікації (стажування) в Університеті від інших підприємств 

та закладів вищої освіти України. 

У лютому 2021 року за кошти Університету загальною сумою 

3996,30 грн, працівники ХДАЕУ в КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» пройшли підвищення кваліфікації за напрямом «Запобігання булінгу в 

закладах освіти», та отримали сертифікати, що це підтверджують. 

У листопаді-грудні 2021 року загальною сумою 8650,00 грн. працівники 

Університету пройшли стажування за темами «Зарплата та інші виплати 

працівникам в 2021-2022 р.»; «Кадри у 2021-2022 р.»; «Публічні закупівлі в 

2022 р.»  

Станом на 03.12.2021 року Навчально-науковим центром «Інститут 

післядипломної освіти та дорадництва» укладено 18 договорів про 

підвищення кваліфікації (стажування) наукових та науково-педагогічних 

працівників між ХДАЕУ та іншими ЗВО та підприємствами України. Разом з 

тим, у зв’язку із карантинними обмеженнями, оновлюються діючі договори 

про підвищення кваліфікації (стажування) з ЗВО та підприємствами України. 

У липні 2021 року на базі ННЦ «ІПОД» 7 осіб пройшли курс 

підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва за напрямом 

«Сільськогосподарський дорадник» та 4 особи – за напрямом 

«Сільськогосподарський експерт-дорадник». 

Станом на 03.12.2021 року в базі даних по підвищенню кваліфікації 

Херсонського державного аграрно-економічного університету було 

зареєстровано 231 співробітник, з них: 189 осіб є науково-педагогічними 

працівниками, 12 – працівниками Наукової бібліотеки Університету, 5 

завідувачів навчальними лабораторіями, 5 працівників навчально-

методичного відділу та 11 співробітників адміністративного корпусу 

Університету. 

Відповідно до Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», 
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педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та 

післядипломної освіти мають підвищувати свою кваліфікацію не рідше 

одного разу на п’ять років. Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти 

протягом п’яти років не може бути меншим ніж 6 кредитів ЄКТС (180 годин). 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників Херсонського 

державного аграрно-економічного університету, які підвищували свою 

кваліфікацію у 2019 році становить 83 особи, у 2020 році – 109 та у 2021 році 

(станом на 03 грудня) – 95 осіб. Нижче наведено порівняльну таблицю згідно 

графіку проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками ХДАЕУ за останні 3 роки. 

Таблиця 48 

Підвищення кваліфікації працівників ХДАЕУ у 2019-2021 роках 
 

Факультет 

                                                                                     Рік 

2019 2020 2021 

Агрономічний факультет 14 20 19 

Біолого-технологічний факультет 15 16 18 

Економічний факультет 39 44 42  

Факультет рибного господарства та 

природокористування 

7 17 8 

Факультет архітектури та будівництва 8 12 11 

Разом 83 109 98 

 

 

 

 

Рис. 18. Порівняльна характеристика підвищення кваліфікації 

працівників ХДАЕУ за роками у розрізі факультетів  
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На кінець 2020 року на основі поданих даних факультетів у відповідь на 

лист Державної установи «Навчально-методичний центр вищої та фахової 

перед вищої освіти» від 17.11.2020 № 374 ННЦ «ІПОД» надсилав замовлення 

на підвищення кваліфікації від Херсонського державного аграрно-

економічного університету в наукових установах НААН на 2021 рік. 

Було подано 22 заявки. З них, станом на 03.12.2021 року пройшли 

підвищення кваліфікації 13 НПП. Ще 9 очікують запрошення від суб’єктів 

надання освітніх послуг. 

Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та 

дорадництва» ХДАЕУ веде плідну та тісну співпрацю з Центром зайнятості 

стосовно програми 45+, в ході якої, згідно Постанови КМУ від 20.03.2013 

№ 207, на безкоштовне навчання за ваучерами зараховано в Університет 

13 здобувачів вищої освіти, з них на освітню програму «Професійна освіта 

(Економіка) – 6 осіб, «Агрономія» – 3 особи, «Геодезія та землеустрій» – 3 

особби та 1 особа на освітню програму «Будівництво та цивільна інженерія».  

Також Навчально-науковим центром «Інститут післядипломної освіти 

та дорадництва» проводиться наступне: 

1) оновлення матеріалів сторінки ННЦ «Інститут післядипломної 

освіти та дорадництва» на сайті Херсонського державного аграрно-

економічного університету http://www.ksau.kherson.ua/; 

2) оновлення договори про підвищення кваліфікації із закладами вищої 

освіти та іншими підприємствами з урахуванням карантинних норм та 

обмежень; 

3) продовження та налагодження співпраці з ЗВО та підприємствами 

України та укладання нових договорів на проходження підвищення 

кваліфікації; 

4) ведення співпраця із сільськогосподарськими підприємствами, 

фермерськими господарствами щодо підвищення кваліфікації спеціалістів та 

співробітників аграрної сфери за всіма акредитованими спеціальностями 

університету (економістів, бухгалтерів, агрономів тощо); 

5) планується проведення курсів підвищення кваліфікації за 

напрямами «Сільськогосподарський експерт-дорадник» та 

«Сільськогосподарський дорадник». 

http://www.ksau.kherson.ua/
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7. Навчально-дослідно-виробнича дільниця 
 

З метою ефективного використання земельної площі, забезпечення 

виконання заходів, спрямованих на практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти і забезпечення наукових досліджень та проведення товарного 

виробництва сільськокогосподарських культур у 2011 році, було створено 

навчально-дослідно-виробничу дільницю (НДВД). 

Основними її завданнями є створення необхідних умов для проведення 

навчальної, технологічної, виробничої практик та здійснення навчання 

здобувачів вищої освіти за профілем обраної спеціальності: 

- забезпечення проведення науково-дослідних робіт науково-

педагогічними працівниками, аспірантами і здобувачами вищої освіти, 

виробнича перевірка і впровадження наукових розробок; 

- впровадження та реалізація програми селекційної роботи, 

забезпечення насінництва. 

Станом на початок 2021 року всього землі сільськогосподарського 

призначення 860,6 га, із них рілля – 778 га. 
В залежності від сівозміни по рокам валовий збір урожаю коливався від 

353,62 до 452,4 га в рік. Виробництво зернових коливалось від 302 до 

554,54 тон. Виробництво соняшнику коливалось від 45 до 118 тон. 

Урожайність зернових коливалась від 14 ц/га до 25,2 ц/га.  

За рахунок коштів Університету на постійній основі проводиться 

оновлення машино-тракторного парку, а саме придбано двигун першої 

комплектності та коробку передач для МТЗ-82, трактор ХТЗ-17221-21. Був 

відремонтований двигун на комбайні ДОН-1500 та коробка на тракторі ХТЗ-

17021. 

На дослідному полі задіянні 9 осіб: завідувач НДВД, завідувач НВМ, 

агроном, 3 трактористи, комбайнер, водій, завідувач складом та охоронець. 

В розпорядженні НДВД три трактори МТЗ-80-82, трактор ХТЗ-17021, 

комбайн ДОН-1500 та трактор МТЗ 892.2.     

Для підвищення ефективності виробництва, перш за все, необхідно 

удосконалити структуру посівних площ та перейти від товарного виробництва 

до вирощування реподукційного насіння зернових культур. 

За останні 3 роки на дослідному полі ХДАЕУ проводились дослідження 

по випробуванню сортів озимої пшениці, ярових та озимих ячменів. Закладені 

демонстраційні посіви соняшнику, пшениці та ячменю. 

НДВД веде співробітництво з науковими установами та фірмами: 

Одеським селекційно-генетичним інститутом, Інститутом зрошуваного 

землеробства НААН, науково-виробничою фірмою «Дріада», фірмою 

«Лімагрейн», «ДАУ», «Сингента», «Євраліс», «Сади України», «Август», 

«Солантіс» та інші. 

На дослідному полі є селекційний полігон по виведенню нових сортів 

пшениці (професор Базалій В.В.). 

За 2021 рік на полі проводили дослідження аспіранти: Ковшакова Т.С., 

Нікітенко М.П. (керівник професор – Аверчев О.В.), Кучерак Е.М. (керівник – 



145 

доцент Берднікова О.Г.), Ходос Т.А., Омелянова В.Ю., (керівник –професор 

Жуйков О.Г.). 

У 2021 році на дослідному полі Херсонського державного аграрно-

економічного університету продовжували вивчення продуктивності сортів та 

гібридів соняшника, пшениці озимої, ячменю та гороху. Досліди проводились 

по таких основних зареєстрованих ініціативних темах: 

1. «Продуктивність гібридів соняшника в умовах півдня України». 

Вивчались 50 гібридів виробництва різних селекційних центрів. 

Керівник теми – доктор с-г.н., професор Аверчев О.В. Виконавці 

розділів – доцент Онищенко С.О., аспірант Піскун Є.О. 

В результаті проведених досліджень встановлено наступне: 

Варіювання урожайності соняшнику значною мірою залежить від 

гібридів різних груп стиглості та, як показує аналіз росту і розвитку рослин, 

від умов проходження критичних періодів. Цей фактор, у свою чергу, впливає 

на температурний режим, за якого відбувалося формування бруньки та її 

цвітіння, а, як відомо, найбільше вологи (45-60%) соняшник використовує 

саме у період утворення кошика – цвітіння, та наливу насіння. За нестачі 

вологи у цей період кошики і насіння в них бувають недорозвиненими, чим і 

пояснюється низька урожайність в 2021 році, коли за період вегетації 

соняшника не було продуктивних опадів впродовж 82 днів. 

Таблиця 49 

Продуктивність гібридів соняшнику  

на демонстраційному полі ХДАЕУ в 2021 році/ц/га 
 

Піонер 

1. P64LL129 – 10,2 

2. PR64F66 – 8,5 

3. P64LE25 – 9,1 

4. P64LE136 – 8,7 

5. P64LP130 – 9,9 

6. P64LP140 – 11,2 

7. P64HE118 – 12,3 

8. 8H288CLDM – 7,3 

9. P62LL109 – 7,9 

10. P64LE25 – 8,6 

11. PR66F66 – 10,2 

12. P66LC108 – 9,3 

Сади України 

1. Раптор – 12,8 

2. Соляри – 12,2 

3. Феном – 14,7 

4. Драган ОР – 13,9 

5. Кастилия (д1) – 9,1 

6. Кастилия (д2) – 12,5 

7. Латитуда(д2) – 12,7 

8. П.Сицілія – 13,2 

9. Константинн – 14,1 

10. Латитуда(д1) – 14,4 

11. МСХ-2649(3235) – 13,0 

12. Анастасия – 13,6 

13. Корсика – 11,9 

14. Гранада – 9,7 

15. Гольфстрим1 – 12,1 

16. П’ятий елемент – 10,8 

МАС 

1. Джулиус – 8,6 

2. Мас880СУ – 8,8 

3. Мас96П – 9,1 

4. Мас93СП – 8,7 

 

ВНІІС 

1. Євро – 11,2 

2. Фолк – 10,8 

3. Лайм – 12,4 

4. Шепон – 12,0 

 

Дріада 

1. Мачете – 10,5 

2. Іскандер – 11,6 

3. Матадор – 8,9 

4. Матрица – 9,7 

 

На цьому досліді у 2021 році був проведений День поля із залученням 

науковців, студентів та виробничників Херсонської області. 
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2. «Вплив біостимуляторів та мікроелементів на продуктивність 

сортів гороху». 

Вивчались чотири сорта гороху та біостимулятори «Біогель», 

«Хелафіт», «Міфосат». 

Керівник теми – доктор с.-г.н., професор Аверчев О.В., аспіранти 

Ковшакова Т.С., виковці розділів доценти: Мринський І.М., Онищенко С.О. 

В наслідок проведених польових дослідів в 2021 році було встановлено, 

що кращим сортом гороху для умов півдня України є сорт Оплот вітчизняної 

селекції, який в умовах крайньої посухи здатний формувати урожай насіння 

на рівні 26-28 ц/га. Обробіток посівів біостимулятором «Біогель» підвищує 

цей показник на 18-20 %. Інші випробовувані стимулятори збільшують 

урожайність на 14-16 %. 

3. «Продуктивність сортів пшениці озимої в умовах півдня 

України». 

Вивчались 40 сортів пшениці озимої, виробництва Херсонського та 

Одеського селекційних центрів. 

Керівники теми – доктор с.-.г наук, професор Базалій В.В., кандидат с.-

г.н., доцент Домарацький О.О.. доктор с-г.н., доцент Домарацький Є.О.  

Виконавці теми: професор Марковська О.Є., доценти Онищенко С.О., 

Макуха О.В, асистент Яценко Н.П. 

Результат демонстраційних дослідів в ХДАЕУ по вивченню 

продуктивності сортів пшениці і ячменю озимого в 2020-2021 роках 

представлено в таблиці 47 (посів 20.10.2020), попередник – чорний пар. 

 

Таблиця 50 

Урожайність сортів пшениці озимої  

в демонстраційних дослідах ХДАЕУ в 2021 році, ц/га 

 
1. Житниця – 40,3 

2. Дачнянка – 37,4 

3. Довіра – 35,2 

4. Злагода – 33,1 

5. Ліра – 35,0 

6. Оптима – 37,4 

7. Нота – 37,1 

8. Наснага – 31,2 

9. Понтійка – 33,3 

10. Стариця – 34,1 

11. Оранта – 30,8 

12. Покровская – 35,7 

13. Гарантія – 38,1 

14. Кругозір – 33,0 

15. Палітра – 30,7 

16. Перепілка – 33,4 

17. Перевага – 38,3 

18. Пейзаж – 33,6 

19. Октава – 36,8 

20. Щедрість – 39,2 

21. Зиск – 34,7 

22. Ветеран – 37,5 

23. Мудрість – 40,5 

24. Ліга – 37,8 

25. Фортеця – 36,2 

26. Кубок – 33,1 

27. Дума – 42,8 

28. Гурт – 31,3 

29. Мантера – 34,0 

30. Пилипівка – 35,6 

31. Розквіт – 32,9 

32. Традиція – 36,0 

33. Перспектива – 39,1 

 

4. «Створення сортів пшениці озимої та альтернативного типу 

(дворучки) з рівнем врожайності 6-7 т/га пізніх строків сівби». 

Керівник – доктор с.-г.н., професор Базалій В.В.  

Виконавці розділів: доценти Бойчук І.В, Домарацький Є.О., асистент – 

Тетерук О.В. 



147 

5. «Агробіологічне обгрунтування елементів біологізації технології 

вирощування зернових культур». 

Керівник – доктор с.-г. наук, професор Аверчев О.В. 

Виконавці розділів: аспіранти Нікітенко М.П., Піскун Є.О. 

В результаті досліджень становлено, що застосування вивчаємих 

препаратів формувало урожайність на рівні 94-112 % від контролю, з 

собівартістю 82-87 % від контролю. При цьому покращувалась якість зерна. 

6. «Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону 

живлення на Півдні України». 

Керівник: кандидат с.-г.н., доцент Берднікова О.Г. 

Виконавець: аспірант Кучерак Е.М. 

7. «Розробка елементів органічної технології випрощування 

соняшнику багатоквіткового в якості сировини фармацевтичного 

призначення». 

Керівник: доктор с-г.н., професор Жуйков О.Г.  

Виконавці: доцент Лавренко С.О., аспірантка Омелянова В.Ю. 

8. «Розробка елементів біологізації технології вирощування гірчиці 

сарептської в південному Степу України». 

Керівник: доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва та 

агроінженерії – Жуйков О.Г. Виконавці: аспірант Омелянова В.Ю. 

Польовий дослід був закладений в 2021 році на дослідному полі 

Херсонського державного аграрно-економічного університету. 

9. «Розробка адаптивної технології вирощування проса на Півдні 

України». 

Керівник: доктор с.-г. н., професор Аверчев А.В. 

Виконавець: Нікітенко М.П. – аспірант другого року навчання. 

Крім того, на полях існуючої сівозміни сумісно з фірмою «Біогель» 

проводились дослідження по вивченню дії препарату «Біогель» на 

продуктивність ячменю озимого, пшениці озимої, соняшника, сої та 

кукурудзи. Прибавка врожаю становила 15-19%. По всіх вказаних темах 

підготовленні вичерпні звіти з рекомендаціями виробництву. 

В 2021 році було проведено день поля по темі: «Продуктивність 

гібридів соняшнику при застосуванні комплексних добрив нового покоління – 

сумісно із фірмою «Солантіс Україна». 

Для проведення в 2022 році «Дня поля» закладений демонстраційний 

дослід із 42 сортів пшениці озимої та ячменю.  

Восени 2021 року виробничі посіви озимої пшениці були проведені 

власним насінням отриманим внаслідок сортозміни кращими за показниками 

2021 року сортами: Мудрість, Кан, та придбаним перспективним сортом – 

дворучкою Кларіса. Отримані сходи знаходяться в доброму та задовільному 

стані.  
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8. Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ 
 

Структура навчального закладу. Скадовський аграрний фаховий 

коледж входить до складу Херсонського державного аграрно-економічного 

університету на правах відокремленого структурного підрозділу. 

Підготовка спеціалістів у Скадовському аграрному фаховому коледжі 

здійснюється за спеціальністю 201 Агрономія, за освітніми програмами 

201.1 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» і 

201.2 «Організація і технологія ведення фермерського господарства», що 

забезпечує регіональну потребу у фахівцях початкового рівня вищої освіти 

вказаних спеціальностей та спеціалізацій. 

Прийом вступників до Скадовського аграрного фахового коледжу 

ХДАЕУ здійснюється в межах ліцензованого обсягу – 125 осіб. Державне 

замовлення на 2020 рік становило 75 осіб за спеціальністю 201 Агрономія. 

Середньорічний контингент студентів денної форми навчання у 2020-

2021 навчальному році склав 268 осіб (визначався як середня величина між 

кількістю студентів на початок і кінець навчального року). У звітному році 

намітилася тенденція щодо збільшення контингенту студентів денної форми 

за рахунок прийому на навчання на контрактній основі. 

Якісні показники формування контингенту студентів. План прийому 

на денну форму навчання на 2021-2022 навчальний рік коледжом виконано в 

повному обсязі. Результати прийому показують, що навчальному закладу 

вдалося забезпечити необхідний конкурс вступників і провести відбір 

найбільш придатних для навчання. До коледжу було подано 88 заяв від 

абітурієнтів, що склало конкурс 1,18 особи на місце державного замовлення. 

Доля сільської молоді в загальній кількості зарахованих на денне відділення 

становить 73 %. На заочному відділенні конкурс склав 1,93 на місце 

державного замовлення. 

Науково-педагогічні кадри. Педагогічний колектив ВСП 

«Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ» за своїм якісним складом 

здатний ефективно вирішувати навчально-виховні завдання. Дирекцією 

коледжу систематично проводиться робота щодо підвищення якісних 

показників педагогічного складу. На даний час кількість викладачів з вищою і 

першою категорією становить 13 осіб.  

Інтеграційні зв’язки. ВСП «Скадовський аграрний фаховий коледж 

ХДАЕУ» входить до складу університетського комплексу, центром якого є 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. Підготовка 

спеціалістів ведеться за узгодженими з університетом навчальними планами. 

Згідно Статуту студенти коледжу, які закінчили заклад освіти з відзнакою, 

мають право вступу на ІІ курс університету. У 2021 році на таких умовах до 

університету було зараховано на денну форму навчання 24 випускники 

коледжу.  

У ВСП «Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ» наявні 45 

сучасних персональних комп’ютерів. Комп’ютерні класи, бібліотека, 
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службові кабінети підключені до мережи Internet. У навчальних корпусах є 

можливість підключення до бездротової мережі Wi-Fi. 

Навчально-дослідного господарства коледж не має. Базою навчальних 

практик служить дослідне господарство Інституту рису УААН. 

Викладачами коледжу з навчальною метою проводиться постановка 

демонстраційних дослідів на колекційно-дослідному полі коледжу. За 

результатами дослідницької роботи на конференції трудового колективу 

коледжу систематично підводяться підсумки роботи предметних гуртків зі 

спеціальних дисциплін. 

Чисельність студентів ВСП «Скадовський аграрний фаховий коледж 

ХДАЕУ» станом на 01 жовтня 2021 року становила по денній формі навчання 

276 осіб; по заочній формі – 68 осіб. 

Випуск молодших спеціалістів у 2021 році становив 62 особи на денній 

формі навчання і 25 – на заочній. Всі випускники денного відділення 

отримали по дві робочі професії і направлення на роботу. Розподіл 

випускників проводився згідно договорів з господарствами, що укладалися на 

період проходження виробничої практики (на практику студент направлявся в 

господарство лише за умови подальшого працевлаштування). 

Впродовж навчального року з коледжу було відраховано 8 студентів 

денного відділення, основні причини відрахування – за власним бажанням і 

переведення за заочну форму навчання. 

Викладання в коледжі ведеться державною мовою. 

Матеріально-технічна база. Матеріально-технічна база ВСП 

«Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ» забезпечує дотримання 

належних санітарно-гігієнічних умов навчання і проживання студентів. 

Освітній процес забезпечують обладнані лабораторії і кабінети згідно вимог 

навчальних планів. Є надлишки навчальних площ і місць в гуртожитках, але 

вони не використовуються за іншим призначенням, оскільки коледж 

знаходиться у віддаленості від міста. 

Бібліотечний фонд відповідає вимогам навчання і поступово 

поповнюється новою навчальною літературою за рахунок позабюджетних 

надходжень. 

Спортивний зал технікуму використовується для позакласної роботи. 

Заняття фізичною культурою проводяться в спортивному залі селищної ради, 

який експлуатується коледжом на умовах оренди. 

У 2021 році було завершено будівництво і оснащення приміщень 

приймальної комісії та кадрової служби. 

Впродовж звітного періоду продовжилася робота щодо подальшого 

оснащення краєзнавчого музею, облаштування території коледжу, поточного і 

капітального ремонту навчальних лабораторій і кабінетів та гуртожитку. Такі 

роботи виконувалися за рахунок позабюджетних коштів та спонсорської 

допомоги. 

Основні досягнення коледжу за 2021 рік. У 2021 році ВСП 

«Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ» відзначено дипломами 

міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» за презентацію 
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досягнень і впровадження інновацій в освітній процес та дипломом обласної 

виставки «Фермер – 2021» за найкраще представлення освітніх послуг. 

Студенти коледжу нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів за участь у 

ІX Всеукраїнській олімпіаді «На урок», зокрема: 

З біології     Диплом І Ступеня – 3 студенти; 

      Диплом ІІ Ступеня – 3 студенти; 

      Диплом ІІІ Ступеня – 2 студенти; 

З історії     Диплом І Ступеня – 2 студенти; 

      Диплом ІІ Ступеня – 6 студентів; 

      Диплом ІІІ Ступеня – 3 студенти; 

З всесвітньої історії 

та історії України    Диплом І Ступеня – 2 студенти; 

      Диплом ІІ Ступеня – 3 студенти; 

Всеукраїнський конкурс 

«Україна починається з тебе»  Диплом І Ступеня – 1 студент; 

      Диплом ІІ Ступеня – 1 студент; 

      Диплом ІІІ Ступеня – 2 студенти; 

Всеукраїнський конкурс 

«Захисники і захисниці України» Диплом І Ступеня – 2 студенти; 

      Диплом ІІ Ступеня – 1 студент; 

      Диплом ІІІ Ступеня – 1 студент; 

Всеукраїнський конкурс 

до дня Гідності і Свободи  Диплом І Ступеня – 5 студентів;  

      Диплом ІІ Ступеня – 3 студенти; 

Диплом ІІІ Ступеня – 3 студенти; 

Всеукраїнський конкурс 

з української мови   Диплом І Ступеня – 7 студентів; 

      Диплом ІІ Ступеня – 4 студенти; 

      Диплом ІІІ Ступеня – 2 студенти; 

Всеукраїнський конкурс 

з зарубіжної літератури   Диплом ІІ Ступеня – 1 студент; 

Всеукраїнський конкурс 

«Від бандури до цимбал»  Диплом ІІІ Ступеня – 2 студенти; 

Всеукраїнський конкурс 

«Стоп ВІЛ/СНІД»   Диплом І Ступеня – 3 студенти; 

      Диплом ІІ Ступеня – 1 студент; 

      Диплом ІІІ Ступеня – 1 студент; 

Всеукраїнський конкурс 

«Stop Fake»     Диплом І Ступеня – 1 студент. 

 

Спортивні здобутки студентів коледжу визначені отрманням 3-ого 

місця на чемпіонаті України з пляжного футболу.  

Колектив ВСП «Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ» 

нагороджений Подякою голови Херсонської обласної державної 

адміністрації; директор коледжу відзначений Почесною грамотою 
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Скадовського міського голови та Відзнакою «За заслуги перед збройними 

силами України та за багаторічну роботу і значний особистий внесок у справу 

роздубови і зміцнення Збройних Сил України» від Головнокомандувача 

Збройних сил України, генерал-лейтенанта В.Ф. Залужного. 

Таблиця 51 

Показники діяльності Скадовського аграрного фахового коледжу 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

за 2020-2021 навчальний рік 
 

№ 

п/п 
Назва показника Код Величина 

1 2 3 4 

1.00 Структура навчального закладу   

01.01. Кількість відділень денної форми навчання 01.04 1 

01.02. Кількість предметних (циклових) комісій 01.02. 3 

01.03. Кількість спеціальностей денної форми навчання 01.01. 2 

02.00. Структура підготовки і перепідготовки кадрів   

02.01. Обсяги державного замовлення на підготовку (осіб)   

 Молодший спеціаліст:  90 

 - денна, всього  02.01.01 75 

 - в т. ч. 201 Агрономія 02.01.01.01 75 

 - заочна, всього 02.01.01.03 15 

 Бакалавр:   

 - денна, всього 02.01.04 0 

02.02. 
Загальний ліцензований обсяг підготовки на денну 

форму навчання (осіб) 
02.02 125 

 Молодший спеціаліст:   

 - 201 Агрономія 02.02.01 75 

 Бакалавр, всього 02.03 0 

 - в т.ч. за напрямками 02.03.01 0 

02.03. 
Середньорічний контингент денної форми навчання 

(студенти, іноземні студенти 
02.04 268 

03.00. 
Якісні показники формування контингенту 

студентів 
  

03.01. Подано заяв на одне місце державного замовлення   

 - денна 03.01.01 1,18 

 - заочна 03.01.02 1,93 

03.02. 
Зараховано на І курс (перший рік навчання) денної 

форми, всього (осіб) 
03.03 87 

 в тому числі:   

 - медалістів загальноосвітньої школи 03.03.01 0 

 - слухачів підготовчих курсів 03.03.02 0 

 - випускників ПТУ 03.03.03 0 

 - випускників 9 класів 03.03.05 75 

 - випускників 11 класів 03.03.06 0 

03.03 Зараховано на І курс за джерелами фінансування   

 всього (осіб) 03.04. 106 

 в т.ч. за формами навчання:   

 денна форма навчання, всього (осіб) 03.04.00 87 
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 в т.ч. на місця державного замовлення 03.04.01 75 

 - на навчання за рахунок юридичних та фізичних осіб 03.04.04 4 

 заочна форма навчання, всього 03.04.10 19 

 в т.ч. на місця державного замовлення 03.04.11 15 

 - на навчання за рахунок юридичних та фізичних осіб 03.04.12 4 

03.04. Виділено місць для сільської молоді 03.05. 0 

03.05. 
Зараховано на ці місця сільської молоді за цільовими 

направленнями згідно з встановленою квотою, осіб 
03.06.  

 денна: молодший спеціаліст 03.01.01 0 

03.06. 
Зараховано осіб, що постраждали від Чорнобильської 

катастрофи, всього осіб 
03.07. 0 

 у тому числі:   

 І-ІІ категорії 03.07.01 0 

 ІІІ-IV категорії 03.07.02 0 

03.07. 
Вартість підготовки одного студента, що навчається 

за кошти юридичних або фізичних осіб (за рік): 

 

 
 

       мінімальна (гривень) 03.08.01 5000 

      максимальна (гривень) 03.08.02 5000 

04.00. Науково-педагогічні кадри   

04.01. Чисельність педагогічних працівників (осіб) 04.01. 23 

04.02 Чисельність штатного викладацького складу (осіб) 04.02. 23 

04.03. 
Чисельність кандидатів наук, доцентів серед штатних 

викладачів (осіб) 
04.03. 0 

04.04. 
Чисельність викладачів, які залучаються до 

навчального процесу на умовах сумісництва (осіб) 
04.04. 0 

04.05. 
Чисельність викладачів з вищою та першою 

категоріями за результатами атестації (осіб) 
04.05. 13 

04.06. 
Вибуло в поточному році штатних педагогічних 

працівників, всього (осіб) 
04.06. 1 

 в тому числі:   

 - викладачів 04.06.01 1 

 - кандидатів наук, доцентів 04.06.02 0 

04.07. 
Прибуло в поточному році педагогічних працівників, 

всього (осіб) 
04.07. 1 

 в тому числі:   

 - викладачів 04.07.01 0 

 - кандидатів наук, доцентів 04.07.02 0 

05.00. Інтеграційні зв’язки   

05.01. 
Кількість навчально-науково-виробничих комплексів, 

до складу яких входить навчальний заклад 
05.01. 2 

 в т.ч. - ВНЗ - ПТУ 05.02.02 1 

 - ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації 05.02.04 1 

05.02. Зараховано в рамках комплексу, всього (осіб) 05.03. 0 

 в тому числі:   

 на І курс, всього (осіб) 05.03.10 0 

 в тому числі:   

 - випускників шкіл, ліцеїв, гімназій (осіб) 05.03.01 0 

 - випускників ПТУ (осіб) 05.03.02 0 
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05.03. 
Вступили на старші курси ВНЗ ІІІ - IV рівнів 

акредитації, всього (осіб) 
05.04.02 24 

 в тому числі:   

 - випускників технікумів (молодших спеціалістів) 05.04.03 24 

 - випускників коледжів (бакалаврів) 05.04.04 0 

05.04. Кількість філіалів 05.05. 0 

05.05. Кількість навчально-консультаційних пунктів (НКП) 05.06. 0 

05.06. 
Число студентів денної форми навчання, які 

навчаються у філіалах (НКП), осіб 
05.07. 0 

05.07. 
Навчались (працювали) в зарубіжних навчальних 

закладах, студентів 
05.08.01 0 

 - викладачів 05.08.02 0 

06.00. Фондоозброєність навчального процесу   

06.01. 
Фактична кількість дисплейних місць для 

забезпечення навчального процесу 
06.01. 45 

 в т.ч. типу Pentium 06.01.01 45 

06.02. Навчально-дослідне господарство: 06.02.  

 - площа ріллі 06.02.01 0 

 - поголів‘я ВРХ 06.02.02 0 

 - свиней 06.02.03 0 

07.00. Наукова діяльність   

07.01. 
Чисельність викладачів, які беруть участь в 

госпдоговірних НДР, осіб 
07.01. 0 

07.02. 
Чисельність викладачів, які беруть участь в 

держбюджетних НДР, осіб 
07.02. 0 

08.00. Нова технологія навчання   

08.01. Контингент студентів, всього, осіб 08.01. 344 

 в т.ч. за формами навчання:   

 - денна (всього, осіб) 08.01.01 276 

 в т.ч. навчаються за кошти держбюджету 08.01.11 230 

 - навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб 08.01.12 46 

 - вечірня (всього, осіб) 08.01.02 0 

 в т.ч. навчаються за кошти держбюджету 08.01.21 0 

 - навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб 08.01.22 0 

 - заочна (всього, осіб) 08.01.03 68 

 в т.ч. навчаються за кошти держбюджету 08.01.31 32 

 - навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб 08.01.32 36 

08.02. 
Контингент студентів першого курсу (першого року 

навчання), всього, осіб 
08.02. 106 

 в т.ч. за формами навчання:   

 - денна (всього, осіб) 08.02.01 87 

 в т.ч. навчаються за кошти держбюджету 08.02.11 75 

 - навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб 08.02.12 12 

 - вечірня (всього, осіб) 08.02.02 0 

 в т.ч. навчаються за кошти держбюджету 08.02.21 0 

 - навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб 08.02.22 0 

 - заочна (всього, осіб) 08.02.03 19 

 в т.ч. навчаються за кошти держбюджету 08.02.31 15 

 - навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб 08.02.32 4 
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08.03. 
Чисельність випускників (молодших спеціалістів) в 

2020 році, всього, осіб 
08.03. 87 

 в т.ч. за формами навчання:   

 - денна (всього, осіб) 08.03.01 62 

 - вечірня (всього, осіб) 08.03.02 0 

 - заочна (всього, осіб) 08.03.03 25 

08.04. 
Чисельність випускників , що отримали диплом з 

відзнакою, всього, осіб 
08.04. 7 

 в т.ч. за формами навчання:   

 - денна (всього, осіб) 08.04.01 6 

 - вечірня (всього, осіб) 08.04.02 0 

 - заочна (всього, осіб) 08.04.03 1 

08.05. 

Чисельність молодших спеціалістів денної форми 

навчання, які підготовлені в поточному році (випуск) 

за рахунок коштів: 

08.14.  

 - держбюджету 08.14.01 49 

 - юридичних та фізичних осіб 08.14.02 13 

08.06. Випуск бакалаврів в 2020 році, всього, осіб 08.15. 0 

 в т.ч. денної форми навчання 08.15.01 0 

08.07. 
Чисельність бакалаврів, які підготовлені за рахунок 

коштів: 
  

 - держбюджету 08.16.01 0 

 - юридичних та фізичних осіб 08.16.02 0 

08.08. 
Загальна кількість студентів, які пройшли виробничу 

практику, всього, осіб 
08.17. 62 

 
в т.ч. отримали кваліфікаційні розряди з однієї чи 

декількох професій 
08.17.01 62 

08.09. 
Очікуваний випуск молодших спеціалістів в 20212 

році, всього, осіб 
08.18. 67 

 в т.ч. за формами навчання:   

 - денна (всього, осіб) 08.18.01 41 

 - вечірня (всього, осіб) 08.18.02 0 

 - заочна (всього, осіб) 08.18.03 26 

08.10. Очікуваний випуск бакалаврів в 2020 р.  0 

 всього, осіб 08.19. 0 

 в т.ч. за формами навчання:   

 - денна (всього, осіб) 08.19.01 0 

 - вечірня (всього, осіб) 08.19.02 0 

 - заочна (всього, осіб) 08.19.03 0 

08.11. 
Розподілено випускників денної форми навчання, 

всього, осіб 
08.05. 49 

 в т.ч. на основі договорів (осіб) 08.05.01 16 

08.12. Всього вибуло студентів з денної форми навчання 08.06. 8 

08.13. В тому числі відраховано за академічну неуспішність 08.07. 0 

08.14. 
Всього відраховано студентів з заочної форми 

навчання (осіб) 
08.07.03 4 

08.15. 
Чисельність абітурієнтів, які складали вступні іспити 

з мови і літератури на денну форму навчання 
08.08. 100 
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08.16. 

Чисельність абітурієнтів, які склали вступні іспити з 

української мови і літератури на денну форму 

навчання 

08.09. 100 

08.17. 
Чисельність студентів першого курсу денної форми 

навчання, які не вивчали українську мову і літературу 
08.10. 0 

08.18. Кількість академічних груп денної форми навчання 08.11. 13 

08.19. 
Кількість академічних груп денної форми, в яких 
викладання ведеться тільки українською мовою 

08.12. 13 

08.20. 
Опубліковано викладацьким складом через 
видавництва підручників, навчальних посібників у 
звітному році: 

  

 - обсяг (друкарські аркуші) 08.13.02 0 

 в т.ч. українською мовою (друкарські аркуші) 08.13.03 0 

08.21. Брало участь у спортивних секціях (чоловік) 08.14.01 138 

 у республіканських змаганнях по спорту 08.14.02 22 

08.22. 
Участь у виставці передового педагогічного досвіду 
та технічної творчості: 

  

 - кількість експонатів 08.15.01 8 

 - отримали посвідчення 08.15.02 8 

09.00. Матеріально-технічна база   

09.01. 
Загальна площа навчально-лабораторних корпусів, 
кв.метри 

09.01. 10782,7 

09.02. В тому числі із загальної площі:   

 - навчальна, кв. метри 09.02.01 5311,7 

09.03. Кількість гуртожитків 09.16. 2 

09.04. Житлова площа гуртожитків, кв. метри 09.17. 4117 

09.05. Площа, яка здається в оренду, кв. м 09.18. 0 

 в тому числі:    

 - площа навчально-лабораторних корпусів, кв. метри 09.18.01 0 

 - площа гуртожитків, кв. метри 09.18.02 0 

09.06. 
Чисельність іногородніх студентів денної форми 
навчання, які претендували на поселення в 
гуртожитки, осіб 

09.03. 136 

09.07. Чисельність іноземних студентів, осіб 09.04. 0 

09.08. 
Загальна чисельність осіб, які претендували на 
поселення в гуртожитки, чол. 

09.08. 136 

09.09. Із них поселено в гуртожитки, осіб 09.09. 136 

09.10. 

Необхідна кількість місць в підприємствах 
громадського харчування (20% чисельності 
студентів, викладацького складу, співробітників і 
обслуговуючого персоналу) 

09.10. 66,4 

09.11. Наявність посадочних місць в їдальнях, буфетах 09.11. 110 

09.12. Кількість місць в санаторіях-профілакторіях 09.12. 0 

09.13. Кількість оздоровчо-спортивних таборів 09.13. 0 

09.14. Кількість місць в оздоровчо-спортивних таборах 09.14. 0 

09.15. 
Кількість студентів, які відпочивали за звітний період 
в оздоровчо-спортивних таборах 

09.15. 0 

09.16. Забезпечення навчального процесу; 09.16.  

 - бібліотека з фондом літератури (тис. прим.) 09.16.05 66,8 

 - читальний зал (місць) 09.16.06 36 

 - потреба в навчальних кабінетах і лабораторіях 09.16.01 31 



156 

Продовження табл. 51 

 - фактично обладнано 09.16.02 31 

 - спортивний зал (кв.м) 09.16.03 200 

 - актовий зал (місць) 09.16.04 180 

10.01. Придбано в 2021 році:   

 - літератури на суму, тис. грн. 10.01.01 26,4 

 - обладнання на суму, тис. грн. 10.01.02 44,2 
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9. База відпочинку «Колос» 
 

База відпочинку «Колос» Херсонського державного аграрно-

економічного університету є відокремленим структурним підрозділом та 

розташована в центрі курортної зони південного узбережжя Херсонської 

області. Адміністративним корпусом Університету та керівництвом бази 

відпочинку створено належні умови для зручного, здорового, змістовного та 

активного відпочинку, територія упорядкована та укомплектована належним 

чином. Є 1-2-3-х поверхові корпуси, люкси, напівлюкси зі зручностями, 

холодильником, телевізором, кондиціонером; 2-3-4-х місне розміщення; 

медичний пункт, дитячі та спортивні майданчики, більярдна зала, тенісна 

зала, літній кінотеатр, бібліотека, автомобільна парковка, піщаний пляж з 

особовою зоною відпочинку. 

Кошторисом на 2021 рік було заплановано 1 846 459 грн., з них 

фактично надійшло – 1 799 506 грн. 

Впродовж 2021 року згідно кошторису на заробітну плату заплановано 

1 006 196 грн., станом на 01.12.2021 фактично використано 857 691,40 грн. 

Залишок коштів по заробітній платі становить – 148 504,60 грн. 

На оплату електроенергії відповідно до кошторису заплановано 

313 562 грн., фактично використано – 280 814,80 грн. За 2021 рік залишок 

коштів склав – 32 747,20 грн. 

Для оплати комунальних послуг за показником «Вода і водовідведення» 

кошторисом було заплановано 136 793 грн., фактично використано – 

136 792,28 грн. Станом на 01.12.2021 року залишок коштів становить 

0,72 коп. 

На вивезення сміття згідно договору заплановано 11 943,40 грн., 

фактично використано – 7350,00грн. Залишок за договором становить 

4 593,40грн. 

Всього за літній оздоровчий сезон 2021 року відпочило 1251 особа, з 

них 172 особи – співробітники Університету. 

Фактичний залишок коштів станом на 01.12.2021 року становить 

422 451,19 грн. (без ПДВ) 

Аналіз завантаженості бази відпочинку «Колос» за літній сезон 

2021 року свідчить, що найнижчий показник завантаженості бази відпочинку 

визначений в терміни з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року та з 27.08.2021 

року по 14.09.2021 року, і становить 10 %. У період з 01.07.2021 року по 

19.07.2021 року показник завантаженості бази відпочинку «Колос» зріс до 

25 %. Найвищий показник відвідуваності бази відпочинку був встановлений в 

терміни 20.07.2021 року по 26.08.2021 року і визначений у значенні 75 %. 

Порівняльний аналіз надходжень коштів за надані послуги базою 

відпочинку «Колос», оплати комунальних послуг та відпочинку 

співробітників ХДАЕУ за 2019-2021 роки наведено в таблицях 52-54. 
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Таблиця 52 

Порівняльна таблиця надходжень коштів за надані послуги в порівнянні 

2019–2021 роки  
 

№ Місяць Сума 

 2019  

1 березень 13 340 

2 квітень 16 810 

3 травень 28 856 

4 червень 208 052,05 

5 липень 629 859,49 

6 серпень 634 029,51 

7 вересень 59 888,45 

8 жовтень 2 667,85 

 Спонсорські надходження: 18 300 

 СПЛАЧЕНО ПДВ 255 200 

 РАЗОМ НАДХОДЖЕНЬ: 1 356 603,35 

 2020  

1 травень 18688 

2 червень 111538 

3 липень 535313 

4 серпень 672663 

5 вересень 72420 

 СПЛАЧЕНО ПДВ 234 478 

 ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ 1 406 865 

 ДОХІД БЕЗ ПДВ 1 172 387 

 2021  

1 березень 3500 

2 квітень 32905 

3 травень 56 644.11 

4 червень 322 113 

5 липень 756 582 

6 серпень 801 390 

7 вересень 92 370 

 ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ 2 065 504,11 

 в т.ч.: ПДВ 265 998 

 ВСЬОГО ДОХІД без ПДВ 1 799 506,11 

 СПОНСОРСЬКІ 78 000 

 

Таблиця 53 

Порівняльна таблиця оплати за комунальні послуги  

за період 2019–2021 роки 
 

Комунальна 

послуга 

2019 2020 2021 

Сума/грн Квт/куб Сума/грн Квт/куб Сума/грн Квт/куб 

Електроенергія 169 168,00 79 789 134 458,93 48 327 280 814,80 66 476 

Вода та 

водовідведення 

127 436,77 3 195 94 487,29 1 946 136 792,28 2857 

Сміття 8 330 119 7980 113 7350,00 105 

 



159 

Таблиця 54 

Порівняльна таблиця відпочинку співробітників ХДАЕУ по путівкам на 

базі відпочинку «Колос» за 2019–2021роки 

 
Відпочиваючі 2019 2020 2021 

Співробітники 7 116 127 

студенти 0 0 0 

діти 6 24 45 

відпочинок 

вихідного дня 

100 35 44 

ВСЬОГО  : 113 175 216 
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Додаток А 
 

 

  

№п/п База практики: назва підприємства, район, область, країна 

1.  

«Південна державна сільськогосподарська дослідна станція» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії 

аграрних наук України 

вул. Чорноморська, 7,  м. Гола Пристань, Херсонська обл. 

2.  
Агрофірма радгосп «Білозерський» 

вул. Центральна, буд. 3, сел. Дніпровське, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75003 

3.  
Азовське басейнове управління державного агентства рибного господарства. Азовський рибоохоронний патруль 

вул. Дачна 92, м.Бердянськ,Запорізька обл. 

4.  
Акціонерне товариство «Укрексімбанк», Відділення в м. Новій Каховці 

м. Нова Каховка, Херсонська область 

5.  
Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра 

вул. Торгова, буд. 37, м. Херсон, 73000 

6.  
Великокопанівська сільська рада,  

вул. Карла Маркса, буд. 79, с. Великі Копані, Олешківський р-н, Херсонська обл., 75131 

7.  Високопільська селищна рада, Високопільський р-н, Херсонська область 

8.  Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради Миколаївської області 

9.  
Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 

вул. Перекопська буд. 17, м. Херсон 

10.  Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон 

11.  
Готель «Citadella» Фізична особа-підприємець Маркович Ольга Олександрівна 

вул. Джарилгацька, буд. 2А, кв. 81, м. Скадовськ, Скадовський р-н,  Херсонська обл., 75700 

12.  
Готель «Greenstone» Фізична особа-підприємець Іцкович Євгеній Олександрович 

вул. Шулявська, буд. 15/23, кв. 152, м. Київ, 04116 

13.  
Готель «Optima Херсон», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейкарц Хотел Менеджмент» 

вул. Бойчука М., буд.18, м.Київ, 01003 

14.  
Готель «Затишний» Фізична особа-підприємець Єфімова Руслана Юхимівна 

вул.Б.Гмирі, буд. 1Б/6, квартира 307, м. Київ, Київська обл., 02140 
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15.  
Готель «Мускат» Приватний підприємець Янчев Сергій Петрович 

вул. Радянська, буд. 6, кв. 5, м. Херсон, Херсонська обл., 73000 

16.  
Готельно-ресторанний комплекс  «Панорама» Приватне підприємство «Готельєр» 

Придніпровський спуск, буд. 2 А, м. Херсон, Херсонська обл., 73036 

17.  
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації 

пров. Козацький, буд. 10, м. Херсон, 73026 

18.  
Державна екологічна інспекція Південного округу (Запорізька та Херсонська області) 

пров. Козацький, буд. 10, м. Херсон, 73003 

19.  

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Головне управління 

держпродспоживслужби в Херсонський області, Чаплинська міжрайонна державна лабораторія держпродспоживслужби 

вул. Асканійська 9, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200, Україна 

20.  
Державна установа «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод» 

с. Дніпровське, Херсонська обл. 75003 

21.  
Державна установа «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» 

вул. Калініна, буд. 43, с. Обривка, м. Нова Каховка, Херсонська обл. 

22.  
Державна установа «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» 

 м. Гола Пристань, обл.. Ларіонова, буд. 136, Херсонська обл.., 75600 Телефон: +38 (05539) 78641 

23.  
Державне агентство рибного господарства України 

вул. Січових Стрільців, буд. 45 А, м. Київ 

24.  
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство» 

с. Великі Копані, Олешківський р-н, Херсонська обл 

25.  
Державне підприємство «Голопристанське лісомисливське господарство» 

вул. Московська буд. 21, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 

26.  

Державне підприємство «Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції 

Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» 

вул. 40 років Перемоги, буд. 16, с. Тавричанка, Каховський р-н, Херсонська обл. 

27.  
Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України» 

вул. Студентська, буд. 11, с. Антонівка, Скадовський р-н,  Херсонська обл., 75705 

28.  Державне підприємство «Збурївське лісомисливське господарство», Скадовський р-н, Херсонська області 
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29.  Державне підприємство «Скадовське досвідне лісомисливське господарство» 

30.  
Державне підприємство «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал українського ордена «Знак Пошани» Науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького» 

вул. Софіївська, буд. 62/26, м. Олешки, Олешківський р-н, Херсонська обл. 

31.  
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

вул. Смольна, буд. 134-А, м. Херсон 

32.  Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Херсонлісозахист», м.Олешки 

33.  Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон 

34.  Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище №6» 

35.  Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище» 

36.  ДП «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА», м. Олешки 

37.  
Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Херсона Херсонської міської ради 

вул. Стрітенська, буд. 7, м. Херсон, 73000 

38.  
Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 

сел. Наддніпрянське, м. Херсон, Херсонська обл., 73483 

39.  
Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України 

вул. Шведська могила, буд. 1, м. Полтава, 36013, Україна 

40.  

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний 

центр з вівчарства 

вул. Соборна, буд. 1, смт Асканія-Нова, Каховський р-н, Херсонська обл., 75230 

41.  
Каховське міжрайонне управління водного господарства 

вул. Соборності, буд. 132, Південна промбаза, м. Каховка, Херсонська обл., 74800 

42.  
Коблівська сільська територіальна громада 

вул. Одеська, буд. 4, 

с. Коблеве, Березанський р-н, Миколаївська обл., 57453 

43.  Командитне товариство науково-впроваджувальна фірма «Нові технології», Херсонський район, Херсонська область, Україна 
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44.  
Комунальна установа «Великолепетиський районний центр по обслуговування закладів освіти» Великолепетиської районної ради, 

Великолепетинський  р-н, Херсонська область Херсонської області; 

45.  
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерського району» Білозерської 

районної ради Херсонської області, Херсонський район, Херсонська область, Україна 

46.  Комунальне підприємство Херсонської обласної ради  "Херсонські авіалінії", м. Херсон, Аеропорт ЦА 

47.  Львівська сільська рада, с. Львове, Бериславський район, Херсонська область 

48.  
Малокаховська сільська рада 

вул. Фрунзе, буд. 45,  с. Малокаховка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74863 

49.  Малоолександрівська сільська рада, Олександрівський р-н, Херсонська область 

50.  Маринський старостинський округ Горностаївської селищної ради, Горностаївський р-н, Херсонська область 

51.  
Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» 

площа імені Ю.Тутушкіна, буд. 9, м. Херсон, 73000 

52.  Музиківська сільська об’єднана територіальна громада, Херсонський р-н, Херсонська область 

53.  Навчальний розплідник нішевих плодових культур; колекційний розсадник; навчальна теплиця  ХДАЕУ 

54.  
Національний природний парк «Білобережжя Святослава» 

вул. Бородинівська, буд. 39, с. Покровка, Очаківський р-н, Миколаївська обл 

55.  
Національний природний парк «Джарилгацький» 

вул. Олександрівська, буд.3, м. Скадовськ, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75700 

56.  
Національний природний парк «Кам’янська Січ» 

вул. Бериславська, буд. 33, корпус А, с. Милове, Бериславський район, Херсонська обл., 74351 

57.  
Національний природний парк «Нижньодніпровський» 

вул. Петренко, буд. 18, м. Херсон, 73000 

58.  
Національний природний парк «Олешківські піски» 

провулок Ракитний, 16, м. Олешки, Олешківський район, Херсонська область, 75100 

59.  
Нижньодністровський національний природний парк 

Французький бульвар, буд. 39, м. Одеса, 65009 

60.  Новотроїцька селищна рада, Новотроїцький р-н, Херсонська область 
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61.  Об’єднання фермерських господарств «Тетяна», Бериславський район, Херсонська область, Україна 

62.  Об’єднання фермерських господарств «Тетяна», смт Високопілля, Високопільський район, Херсонська область 

63.  Об’єднання фермерських господарств «Фенікс», Бериславський район, Херсонська область, Україна 

64.  ПАТ « Херсонрибгосп»  (рибдільниця Каланчак) м. Херсон, Кошовий узвіз 

65.  
Південна регіональна філія Державного підприємства "Українське державне аерогеодезичне підприємство", Херсонський район, 

Херсонська область, Україна 

66.  
Підприємство «Нижньодніпровське звіропромгосподарство» Херсонської обласної спілки споживчих товарів 

вул. Вишнева, 19, с. Мала Кардашинка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75612, Україна 

67.  
ПП Сандвінд 

м. Херсон, Корабельний р-он, вул. Грецька, 29, к. 9 

68.  
Представництво Меджлісу кримськотатарського народу у Херсонській області 

вул. 9-го Січня, 30, офіс 7, м. Херсон, 73003 

69.  
Приватна науково – проектна фірма "Херсонпроект" 

73000, Херсонська обл., м. Херсон, Суворовський р-он, вул. Соборна,буд. 8, кв. 9 

70.  Приватна фірма «Універсал-Сервіс», м. Херсон 

71.  
Приватне акціонерне товариство «Агропромислова компанія» 

вул. Героїв України, 175, м. Мелітополь Запорізька область, 72319, Україна 

72.  
Приватне акціонерне товариство «Князя Трубецького» 

вул. Свиридова, буд. 3, с. Веселе, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74344 

73.  
Приватне акціонерне товариство «Южмормонтаж» 

Острівське шосе, буд. 5, м. Херсон, 

74.  
Приватне мале підприємство «Луч» 

вул. Пушкіна, буд. 109 А, смт Білозерка, Білозерський р-н, Херсонська обл. 

75.  Приватне підприємство «Аудиторська фірма" Зоря", м. Херсон 

76.  
Приватне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Істок-Південь» 

вул. Ботанічна, буд. 32, сел. Молодіжне, м. Херсон 

77.  Приватне підприємство "Агросвіт", м. Таврійськ, Херсонська область 
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78.  Приватне підприємство "СЕРВІОР", Мелітопольський район, Запорізька область, Україна 

79.  
Приватне підприємство "Юрженко В. В.» 

73000, Херсонська обл., м. Херсон, Суворовський район, вул. Старообрядницька, буд.26, кв. 12 

80.  
Приватне підприємство «46 Градус» 

смт Лазурне, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75722, Україна 

81.  
Приватне підприємство «Аквилон-М» 

вул. Ярослава Мудрого, буд. 50, м. Херсон, 73000, Україна 

82.  
Приватне підприємство «Багатогалузева фірма «Таврія» 

пров. Будівельний, буд. 27, м. Херсон, Херсонська обл., 73000 

83.  
Приватне підприємство «Буднаукпроект» 

73000, Херсонська обл., м. Херсон, Корабельний р-он, вул. Смольна, буд.134, кв.49 

84.  Приватне підприємство «Геліос -2005», Каховський район, Херсонська область, Україна 

85.  Приватне підприємство «ГЕО-ПРАЙМ», Херсонський район, Херсонська область, Україна 

86.  
Приватне підприємство «Дніпро-А-Агро» 

вул. Польова, буд. 3, с. Чорнянка,  Каховський р-н, Херсонська обл., 74835 

87.  Приватне підприємство «ЖОВТЕНЬ-2000», Черкаський район, Черкаська область, Україна 

88.  Приватне підприємство «Красносільська Агрокомпанія», с. Красносільське, Великоолександрівський район, Херсонська облась 

89.  Приватне підприємство «Криниця», с. Інгулець, Білозерський район, Херсонська область 

90.  Приватне підприємство «ЛЕВАС», Херсонський район, Херсонська область, Україна 

91.  
Приватне підприємство «Науково-дослідна селекційна станція Наско» 

вул. Леніна, буд. 26, с. Чорнянка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74835 

92.  
Приватне підприємство «Наш продукт» 

вул. 9 Східна, буд. 70, м. Херсон, 73000 

93.  
Приватне підприємство «Органік сістемс» 

вул. 1 травня, буд. 304, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 

94.  
Приватне підприємство «Стартком-Агро» 

вул. Радянська, буд. 95-А, смт Комишани, м. Херсон, Херсонська обл., 73000 
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95.  
Приватне підприємство «Тархан 36» 

вул. Чорноморська, буд. 55, смт Чаплинка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75200 

96.  
Приватне підприємство «Фаворит - ІІІ » 

с. Роздольне Каховський район, Херсонська область 

97.  
Приватне підприємство «Херсонвисотбуд» 

73481, Херсонська обл.,  м. Херсон, смт. Зеленівка, вулиця Лесі Українки, б. 2Е 

98.  Приватне підприємство «ЮГЗЕМСЕРВІС»,  Скадовський район, Херсонська область, Україна 

99.  Приватне підприємство Науково-виробнича фірма «Нові технології-ГІС», Херсонський район, Херсонська область, Україна 

100.  Приватне підприємство фірма «Альвіна», Каховський район, Херсонська область, Україна 

101.  Приватне підприємство: «LDK» м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й кілометр 

102.  
Приватне сільськогосподарське підприємство "АЛЬФА-АГРО" 

вул. Спартака. буд.9, 75200, с.м.т.  Чаплинка, Херсонська обл. 

103.  Приватне сільськогосподарське підприємство "Південне", с. Любимівка, Іванівський район, Херсонська область 

104.  Приватне сільськогосподарське підприємство "Україна", с. Криничне, Устинівський район, Кіровоградська область 

105.  Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Роднічок», с. Миколаївське, Вітовський район, Миколаївська область 

106.  
Приватне сільськогосподарське підприємство «Альфа-Агро» 

вул. Спартака, буд. 9, смт Чаплинка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75200 

107.  Приватне сільськогосподарське підприємство «Дружба», смт Горностаївка, Горностаївський район, Херсонська область 

108.  
Приватне сільськогосподарське підприємство «Колосок» 

вул. Степна, буд. 4, с. Бехтери, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75650 

109.  
Приватне сільськогосподарське підприємство «Садове» 

вул. Паркова, буд. 3, сел. Садове, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75622 

110.  
Приватне сільськогосподарське підприємство агрофірма «Сиваш» 

вул. Миру, буд. 74, смт Сиваське, Новотроїцький р-н, Херсонська обл., 75341 

111.  Приватний підприємець Максимова М.Д. Декоративний розсадник 
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112.  
Приватний підприємець Хникін Ілля Павлович 

вул. Торгова, буд. 40, смт Лазурне, Скадовський р-н., Херсонська обл., 75722, Україна 

113.  Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Свобода», Снігурівський район, Миколаївська область, Україна 

114.  
Приватно-орендне сільськогосподарське підприємтсво «Красна Баштанка» 

с. Шевченкове, Новобузький р-н, Миколаївська обл., 55644, Україна 

115.  
Публічне акціонерне товариство «Миронівський хлібопродукт» 

вул. Елеваторна, 1, м. Миронівка, Київська обл., 08800, Україна 

116.  
Ресторан «Пан Атаман» Фізична особа-підприємець Колесніченко Юлія Сергіївна 

вул. Садова, буд. 11 А, кв. 12, м. Херсон, Херсонська обл., 73000 

117.  
Ресторан MICHEL Вікторія Михальцова  – засновник керуючий Brand Chet 

вулиця Ярослава Мудрого, 31, Херсон, Херсонська область, 73009 

118.  Садовий центр «Дача» 

119.  Селянське (Фермерське) господарство "Лан", смт Велика Лепетиха, Великолепетиський район, Херсонська область 

120.  Селянське (фермерське) господарство “Надія”, с. Мала Лепетиха, Великолепетиський район, Херсонська область 

121.  Селянське (фермерське) господарство «Олексієнко Сергій Миколайович», Первомайський район, Миколаївська область, Україна 

122.  
Селянське (фермерське) господарство «Світоч» 

вул. Бериславська, буд. 35, с. Милове, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74351 

123.  
Селянське (фермерське) господарство «Соснівське» 

вул. Соснова, буд. 21, с. Володимирівка, Знам'янський р-н, Кіровоградська обл., 27452 

124.  Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство «Обрій», с. Жовтневе, Дніпровський район, м. Херсон 

125.  Сільськогосподарське приватне підприємство "Ранок", с. Олександрівка, Скадовський район, Херсонська область 

126.  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Булюк» 

вул. Соборна, буд. 47, с. Приморське, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75750 

127.  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрник» 

смт Новотроїцьке, Новотроїцький район, Херсонська область 

128.  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» 

вул. Південна, буд. 3, с. Новодмитрівка, Херсонський р-н, Херсонська обл., 75004, Україна 
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129.  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія», 

Херсонський район, Херсонська область, Україна 

130.  Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива», с. Скадовка, Чаплинський р-н,  Херсонська обл., 75211 

131.  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Птахівник» 

вул. Канатна, буд. 21, вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 41,м. Херсон, Херсонська обл., 73003 

132.  
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Таврія» 

вул. Шевченка, буд. 101, смт. Верхній Рогачик, Верхньорогачицький р-н., Херсонська обл., 74402 

133.  
Сільськогосподарський виробничий кооператив "Святого Миколая" 

м. Херсон, вул. Марії Фортус, буд. 233, 73000 Телефон: +38 (0552) 274692 

134.  Сільськогосподарський виробничий кооператив «Борозенське», Бериславський район, Херсонська область, Україна 

135.  
Сільськогосподарський виробничий кооператив «Борозенське» 

вул. Першотравнева, буд. 13,с. Борозенське, Великоолександрівський р-н, Херсонська обл. 

136.  Сільськогосподарський виробничий кооператив «Лідія», с. Новомиколаївка, Скадовський р-н,  Херсонська обл., 75712 

137.  ТОВ «Кінно-спортивний клуб «Grand prix»» 

138.  
Товариство з обмеженої відповідальності «Агро-Транзит-інвест» 

вул. Домобудівна, буд.11, м. Херсон 

139.  Товариство з обмеженою відповідальністю  «Сільпо-Фуд», м. Київ, Україна 

140.  
Товариство з обмеженою відповідальністю - морська агенція «Адріатіко-Бриг» 

вул. Академіка Філатова, буд. 5, корп. 3, кв 36, м. Одес 

141.  Товариство з обмеженою відповідальністю " АЛВІ ПЛЮС", м. Херсон 

142.  
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ ТРЕВЕЛ" 

бул. Лесі Українки, 26, офіс 810, м. Київ, 03150 

143.  Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЗАВЛУК", с. Шолохове, Нікопольський район, Дніпропетровська область 

144.  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТ ІН", Львівський район, Львівська область, Україна 

145.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Експрес-Кадастр", Херсонський район, Херсонська область, Україна 
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146.  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Миколаївський обласний інжиніринговий центр", Миколаївський район, 

Миколаївська область, Україна 

147.  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Молодіжний житловий комплекс 

м. Херсон", 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Суворовський р-он, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корпус 6 

148.  Товариство з обмеженою відповідальністю "САНСАН АГРО", м. Маріуполь, Донецька область 

149.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОПЛАНЕТА ПЛЮС», 

вул. Залізнична, буд. 2-А,  м. Херсон, 73036 

150.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроаналіз», Семенівське шосе, 

буд. 3, м. Каховка, Херсонська обл., 748008 

151.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Бізнес плюс», с. Дмитрівка, Каховський район, Херсонська область 

152.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросемтех» 

вул. Панкеєвська буд. 102 (вул. Соборності 125), м. Каховка, Херсонська область, 74800, Договір дійсний до 22.01.2023 р. 

153.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроспейс» 

просп. Богдана Хмельницького, буд. 147, м. Дніпро, 49033 

154.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Гаван» Плюс» 

вул. Першотравнева, буд. 17, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900 

155.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Адепт-Агро» 

вул. І. Вазова, буд. 1, м. Херсон, Херсонська обл., 73000 

156.  Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС», Херсонський район, Херсонська область, Україна 

157.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Амако Україна» Херсонська філія 

вул. Гвардійська, 125, м. Олешки, Херсонська обл., 75100 Договір дійсний до 13.05.2024р. 

158.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Анатолівське», с. Анатолівка, Нижньосірогозький район, Херсонська область 

159.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Байєр» 

вул. Верхній вал, буд. 4-Б, м. Київ, 04071 

160.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Біо Риф Україна» 

вул. Гагаріна, буд. 4, кв. 5, м. Нова Каховка, Херсонська обл 

161.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор Каховка» 

Комплекс будівель, буд. 1, сільрада Малокаховська, Каховський р-н, Херсонська обл. 
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162.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Велмаш-Україна» 

вул. Лозівська, буд.96-Є, м. Дергачі, Дергачівський р-н, Харківська область, 62300 

163.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Відродження» 

вул. Братів Ярмаш, сел. Вільне, Нижньосірогозький р-н, Херсонська обл., 74732 

164.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Грін Тім» 

Чаплинське шосе, буд. 7, м. Каховка Херсонська обл., Україна 

165.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дизайн Девелопмент Груп» 

вул. Пилипа Орлика, буд.15, оф. 306, м. Херсон, 73025 

166.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір'я» 

вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15,м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000 

167.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Еспрессімо» 

вул. Робоча, 66, м. Херсон, 73000, Україна 

168.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» 

вул. Кировоградська, буд. 23, м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54046 

169.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Іксора» 

Бериславське шосе, 11, м. Херсон, 73008 

170.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+», м.Київ, Україна 

171.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер» 

вул. Набережна, 54, с. Веселий Гай, Новомиколаївський район, Запорізька область, 70120, Україна 

172.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукошко» 

вул. Домобудівна, буд. 19, м. Херсон, 73011 

173.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Матриця-Південь» 

Бериславське шосе, буд. 10, м. Херсон 

174.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївводпроект» 

вул. Садова, 1, м. Миколаїв, 54001 Договір дійсний до13.12.2022р. 

175.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Міропак», м. Каховка, Херсонська область 

176.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Натюр-Агро» 

вул. Зелена, буд. 41, с. Семенівка,  Каховський р-н, Херсонська обл., 74843 

177.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест», м. Івано-Франківськ 
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178.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Плодоовочевий комбінат «Херсон» 

вул. Лесі Українки, буд. 4, смт. Зеленівка, м. Херсон, 73000, Україна 

179.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорож» 

вул. Академіка Тарле, буд. 15, корп.2, кв. 136,  м. Херсон, 73000 

180.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм консалтинг групп», м. Херсон 

181.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сигма-Агро-Інвест» 

вул. Белінського, 15,.м. Херсон, 73000. Договір дійсний до 20.01.2023р. 

182.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента» 

вул. Козацька, буд. 120/4, м. Київ, 03022 

183.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» 

магазин №197, вул. Залаегерсег, 18, м. Херсон, 73005, Україна 

184.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіна», Каховський район, Херсонська область, Україна 

185.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль Д», м. Дніпро, Дніпропетровська область,Україна 

186.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні пивні технології», м. Херсон, Херсонська область, Україна 

187.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тас-Таврія» 

вул. Садова, буд. 10, с. Правдине, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75012 

188.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича компанія КВАДРО» 

с. К.Лагері, вул. Мічуріна, 63, Олешківський р-н,Херсонська область, 75110, Україна 

189.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім» Долинське» с. Долинське, Чаплинський район, Херсонська область 

190.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіт», м. Херсон 

191.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторіал Агро» м. Херсон, Херсонська область, Україна 

192.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕЛИЯ», Херсонський район, Херсонська область, Україна 

193.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ» 

вул. 200-річчя Херсона, буд. 43, офіс 86, м. Херсон, 73034 

194.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонземпроект», Херсонський район, Херсонська область, Україна 
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195.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська кондитерська фабрика» 

вул. Перекопська, буд. 12, м. Херсон, 73000, Україна 

196.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонське автотранспортне підприємство  

Новомиколаївське шосе, буд.9, Комсомольський р-н, м. Херсон 

197.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Херсон», м. Херсон, Херсонська область, Україна 

198.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шестірня» 

вул. Молодіжна, буд. 1, с. Шестірня,  Широківський р-н, Дніпропетровська обл., 53761 

199.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Югагрофорс» 

вул. Комплексна, буд. 2,с. Чорноморівка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74841 

200.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Югэлектроком», м. Херсон 

201.  
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дріада, ЛТД» 

вул. Рози Люксембург, буд. 23, м. Херсон, Херсонська обл., 73000 

202.  Тягинська селищна рада Херсонської області, Білозерський р-н, Херсонська область 

203.  
Тягинська сільська об’єднана територіальна громада 

вул. Цюрупи, буд. 1, с. Тягинка, Бериславский р-н, Херсонская обл., 74331 

204.  
Управління Головного Каховського магістрального каналу 

вул. Індустріальна, буд. 4, смт. Любимівка, Каховський район, Херсонська область, 74822 Договір дійсний до 17.12.2022р. 

205.  
Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області 

просп. Героїв України, 1 А, м. Миколаїв 

206.  Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради, м. Херсон 

207.  
Управління каналів річки Інгулець 

вул. Центральна, буд. 196, м. Снігурівка, Миколаївська область, 57300. Договір дійсний до 22.01.2023р. 

208.  Управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсон ради, м. Херсон 

209.  
Фермерське (селянське) господарство «Курінь» 

автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, с/р Степанівська, м. Херсон, 73488, Україна 

210.  Фермерське господарство  "Кудаси", с. Козачі Лагері, Олешківський район, Херсонська область 

211.  Фермерське господарство  «Матадор», с. Нововолодимирівка, Голопристанський р-н, Херсонська обл 
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212.  
Фермерське господарство «Світлана» 

вул. Центральна, буд.148, с. Возсіятське, Єланецький р-н., Миколаївська обл 

213.  
Фермерське господарство  «Тандем» 

вул. Шкільна, буд. 33, с. Возсіятське, Єланецький р-н, Миколаївська обл 

214.  
Фермерське господарство "Агро-Альянс" 

Херсонська область, Бериславський район, с. Костирка, вул. Фермерська, 1, 74361 

215.  Фермерське господарство "АЛТ-АГРО", м. Каховка, Херсонська область 

216.  
Фермерське господарство "Апогей" 

вул. 8 Березня, буд. 1, с. Круглоозерка, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75654 

217.  
Фермерське господарство «Авангард» 

вул. Миколи Золотаревського, буд. 23, с. Михайлівка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75710 

218.  
Фермерське господарство «Авлос» 

вул. Пушкіна, буд. 71, смт Високопілля, Високопільський р-н, Херсонська обл., 74000 

219.  
Фермерське господарство «Агроспектр» 

вул. Першотравнева, буд. 28, с. Гаврилівка Друга, Каланчацький р-н, Херсонська обл., 75832 

220.  
Фермерське господарство «Агростар Плюс» 

вул. Шкільна, буд. 3, с. Богданівка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74834 

221.  
Фермерське господарство «Алана-Агро» 

с. Дар'ївка, Білозерський р-н, Херсонська область, 75032 

222.  Фермерське господарство «Алмаз-Р», с. Добропілля, Голопристанський район, Херсонська область 

223.  
Фермерське господарство «Алтанал» 

вул. Ювілейна, буд. 3, с. Семенівка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74843 

224.  
Фермерське господарство «Арго» 

вул. Українська, буд. 33, с. Приморське, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75750 

225.  
Фермерське господарство «Батюх В.М.» 

вул. Гагаріна, буд. 42, с. Бойове, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75554 

226.  
Фермерське господарство «Бджілка» 

вул. Горького, буд. 38, с. Бехтери, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75650 
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227.  
Фермерське господарство «Біотоп» Дубового Юрія Івановича» 

с. Ганнівка, Новобузький р-н, Миколаївська обл., 55637 

228.  
Фермерське господарство «Вадік» 

сел. Жовтневе, Голопристанський р-н,  Херсонська обл., 75663 

229.  Фермерське господарство «Вико», Генічеський район, Херсонська область, Україна 

230.  
Фермерське господарство «Ворошилівське» 

вул. Молодіжна, буд. 24, с. Новонаталівка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75222 

231.  Фермерське господарство «Гевко», Білозерський р-н,  Херсонська обл., 75023 

232.  Фермерське господарство «Глек», Херсонський район, Херсонська область, Україна 

233.  
Фермерське господарство «Горбачевський» 

вул. Лікарняна, буд. 12, с. Раківка, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74312 

234.  
Фермерське господарство «Грин Лайф» 

вул. Покришкіна, буд. 16, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75230 

235.  
Фермерське господарство «Два князя» 

вул. Леніна, буд. 55, с. Зелений Гай, Василівський р-н, Запорізька обл., 72231, Україна 

236.  
Фермерське господарство «Джерельне -1» 

вул. Першотравнева, буд. 5, с. Бабенківка Друга, Каланчацький р-н, Херсонська обл., 75814 

237.  Фермерське господарство «Дніпро», Бериславський район, Херсонська область, Україна 

238.  
Фермерське господарство «Дністер» 

вул. Гвардійська, буд. 54, с. Станіслав, Херсонський р-н, Херсонська обл., 75051, Україна 

239.  
Фермерське господарство «ЕКОФАРМ» 

вул. Трудова, буд. 55, с. Чорнобаївка, Херсонський р-н, Херсонська обл., 75024, Україна 

240.  
Фермерське господарство «Ємельянов» 

вул. Мелітопольська, буд. 43 В, смт Любимівка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74822 

241.  Фермерське господарство «Єресько О.В.», смт Новотроїцьке, Новотроїцький район, Херсонська область 

242.  
Фермерське господарство «Житниця Півдня» 

вул. Чкалова, буд. 1 а, с.-ще Шляхове, Бериславський р-н,  Херсонська обл., 74307 
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243.  
Фермерське господарство «Зоря» 

вул. Миру, буд. 7, с. Киселівка, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75022 

244.  
Фермерське господарство «Калашник» 

вул. Миру, буд. 54, с. Велика Благовіщенка, Горностаївський р-н, Херсонська обл., 746314 

245.  
Фермерське господарство «Каращук» 

вул.Ювілейна, буд. 37 с. Маринське, Горностаївський р-н, Херсонська обл., 74611 

246.  Фермерське господарство «Колосок», с. Олександрівка, Каланчацький р-н,  Херсонська обл., 75840 

247.  
Фермерське господарство «Комаринець» 

вул. Приморська, буд. 3, с. Збур'ївка, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75643 

248.  
Фермерське господарство «Коростинський» 

вул. Миру, буд. 37, с. Іванівка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75244 

249.  Фермерське господарство «Кузнєцов М.Д.», с. Новорепівка, Новотроїцький район, Херсонська область 

250.  
Фермерське господарство «Лан-Агро -1» 

вул. Івана Франко, буд. 6, с. Милове, Бериславський р-н, Херсонська обл.,74351 

251.  
Фермерське господарство «Ліньков» 

вул. Благодатна, буд. 2, с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75705 

252.  
Фермерське господарство «Любава-Ю» 

вул. Мелітопольська, буд. 46 «Д», смт Любимівка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74822 

253.  
Фермерське господарство «Любаша» 

вул. Кооперативна, буд. 21, с. Самійлівка, Верхньорогачицький р-н, Херсонська обл., 74441 

254.  
Фермерське господарство «Маринченко» 

вул. Леніна, буд. 5, с. Давидів Брід,  Великоолександрівський р-н, Херсонська обл., 74120 

255.  
Фермерське господарство «Моя сім'я» 

вул. Миру, буд. 8, с. Олександрівка, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75640 

256.  
Фермерське господарство «Нива 2011» 

вул. 1 Травня, буд. 33, с. Добропілля, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75663, Україна 

257.  
Фермерське господарство «Оазис півдня» 

вул. Молодіжна, буд. 24, с. Надеждівка, Чаплинський р-н, Херсонська обл. 
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258.  
Фермерське господарство «ОАЗИС-Р» 

вул. Миру, буд. 52, с. Благодатівка, Бериславський р-н Херсонська обл., 74130, Україна 

259.  
Фермерське господарство «Ольгівська Перлина» 

с. Ольгівка, вул. Молодіжна, буд. 39, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74332, Україна 

260.  
Фермерське господарство «Панарін-Агро» 

вул. Бархутова, буд. 60, с. Новокаїри, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74362 

261.  Фермерське господарство «Південне», с. Олексіївка, Каланчацький р-н, Херсонська обл.. 

262.  
Фермерське господарство «Рімма» 

вул. Миру, буд. 38, с. Костянтинівка, Горностаївський р-н, Херсонська обл., 74640 

263.  
Фермерське господарство «Роксолана» 

вул. Будівельників, буд. 8, сел. Миролюбівка, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75014 

264.  
Фермерське господарство «Роксолана» 

вул. Будівельників, буд.8, с. Миролюбівка, Білозерський р-н, Херсонська обл 

265.  
Фермерське господарство «С.А.Д.» 

пров. Торговий, буд. 6, с. Станіслав, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75051 

266.  
Фермерське господарство «Салігор – Агро» 

вул. Довженка, буд. 39 Б, смт Чаплинка, Чаплинський р-н,  Херсонська обл., 75200 

267.  
Фермерське господарство «Сапфір-Агро» 

вул. Смішко, буд. 9, с. Музиківка, Білозерський р-н, Херсонська обл., 75023 

268.  
Фермерське господарство «Світлана» 

вул. Центральна, буд. 148, с. Возсіятське,  Єланецький р-н, Миколаївська обл., 55542 

269.  
Фермерське господарство «Світлана-В» 

вул. Гагаріна, буд. 43,с. Київка,  Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75663 

270.  
Фермерське господарство «Смарагд» 

вул. Шмідта, буд. 13, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська обл., 75800 

271.  Фермерське господарство «Суворов – А», вул. Суворова, буд. 41, с. Суворовка, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75641 

272.  
Фермерське господарство «Таврійський пасічник» 

вул. Миру, буд. 27 а, с. Таврійське, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75656, Україна 
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273.  
Фермерське господарство «Таврія ком» 

вул. Дніпровського, буд. 46, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська обл., 75800 

274.  Фермерське господарство «Твінс», с. Станіслав, Білозерський район, Херсонська область 

275.  
Фермерське господарство «Тюльпан» 

пров. Промисловий, буд. 3, с. Олексіївка, Голопристанський р-н., Херсонська обл., 75642 

276.  
Фермерське господарство «Укр Агро Успіх» 

вул. Леніна, буд. 17, сел. Чорноморське, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75641 

277.  Фермерське господарство «Успіх», Снігурівський район, Миколаївська область, Україна 

278.  
Фермерське господарство «Юкос і К» 

вул. Леніна, буд. 115 м. Берислав, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74300 

279.  
Фермерське господарство «ЮМГ і К» 

вул. Чкалова, буд. 25, с. Чкалове, Великоолександрівський р-н, Херсонська обл., 74141 

280.  Фермерське господарство з відокремленою садибою «Запільне», с. Чулаківка, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 75635 

281.  
Фермерське господарство Міщенко Олена Вікторівна 

вул. Лук'янова, буд. 25, с. Чумацький шлях, Новотроїцький р-н., Херсонська обл., 75310 

282.  
Фермерське господасртво «Бджілка» 

вул. Горького, буд. 38, Голопристанський р-н., Херсонська обл., 75650 

283.  Фермерське підприємство «Тарликов», Генічеський район, Херсонська область, Україна 

284.  
Фізична особа - підприємець Малозьомова Лариса Миколаївна, кав’ярня «Франс.уа» 

просп. Ушакова, буд. 35 а, м. Херсон, 73000, Україна 

285.  
Фізична особа підприємець «Андрієвський П.Я.» 

73003, Херсонська обл., м.Херсон, Суворовський р-он, просп. Ушакова, буд. 26/2, кв. 79 

286.  
Фізична особа підприємець «Безрук В.П.» 

75100, Херсонська обл.,Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Паркова, буд.40 

287.  Фізична особа- підприємець Гук Віталій Володимирович, с. Червоноблагодатне, Горностаївський район, Херсонська область 

288.  Фізична особа-підприємець «Таран Андрій Андрійович» TM Service & Store , м. Херсон 
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289.  
Фізична особа-підприємець Бабашинська Валентина Кіндратівна 

с. Стара Збур'ївка, вул. Рибгосподарська, буд. 2, кв. 1, Херсонська обл., 75630 

290.  
Фізична особа-підприємець Бердар Уляна Борисівна 

вул. Дорофеєва, буд.28, кв. 315, м. Херсон, 73000, Україна, Україна 

291.  Фізична особа-підприємець Бреславець Сергій Олексійович, смт. Високопілля, Високопільський район, Херсонська область 

292.  
Фізична особа-підприємець Горшков Сергій Олександрович 

вул. Ливарна, 2/56, м. Херсон, 73000 

293.  Фізична особа-підприємець Гречишкіна Ірина Павлівна, Скадовський район, Херсонська область, Україна 

294.  
Фізична особа-підприємець Григор’єва Олена Олександрівна 

вул. Старостіна, 82, м. Херсон, 73000, Україна 

295.  
Фізична особа-підприємець Двойневський Івн Васильович 

вул. 23 Східна, 43-13, м. Херсон, 73000, Україна 

296.  Фізична особа-підприємець Дишлевий Артем Сергійович, м. Нова Каховка, Херсонська область 

297.  
Фізична особа-підприємець Єрошкін Анатолій Володимирович 

вул. Суворова, буд. 32, кв 3, м. Херсон 

298.  
Фізична особа-підприємець Жмак Тетяна Олександрівна 

просп. Ушакова, буд. 20, м. Херсон, 73000, Україна 

299.  Фізична особа-підприємець Карунська Оксана Миколаївна, Херсонський район, Херсонська область, Україна 

300.  
Фізична особа-підприємець Козлов Леонід Вікторович  

м. Херсон, вул., Бериславске шосе, буд. 4, кв. 17, 73008 

301.  Фізична особа-підприємець Кур'янінов Максим Сергійович, Скадовський район, Херсонська область, Україна 

302.  Фізична особа-підприємець Ларіна Світлана Миколаївна, Херсонська область, Україна 

303.  
Фізична особа-підприємець Лелюк Віталій Анатолійович кафе «Sale e Pepe» 

вул. Білозерське шосе, буд. 11, кв. 6, с. Дніпровське, Херсонський р-н, Херсонська обл., 75003, Україна 

304.  
Фізична особа-підприємець Макієвська Олена Вікторівна 

вул. Залаегерсек, 18, м. Херсон, 73000, Україна 
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305.  
Фізична особа-підприємець Маркова Наталя Вікторівна 

вул. Залаегерсег, буд. 18, м. Херсон, 73000, Україна 

306.  
Фізична особа-підприємець Осадчук Сергій Юрійович 

вул. Чернецького, буд. 77, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55200 

307.  
Фізична особа-підприємець Пишна Тетяна Валеріївна 

вул. Ушакова, 12, кафе «Алібі», М. Херсон, 73006, Україна 

308.  
Фізична особа-підприємець Подупейко Галина Олександрівна 

вул. полк. Кедровського, 14, кв. 23, м. Херсон, 73000, Україна 

309.  
Фізична особа-підприємець Сіроштан Андрій В’ячеславович 

кафе-піцерія «Універ», вул. Університетська, 4, м. Херсон, 73000, Україна 

310.  Фізична особа-підприємець Таран Андрій Андрійович, м. Нова Каховка, Херсонська область, Україна 

311.  
Фізична особа-підприємець Ухов Руслан Сергійович с. Понятівка 

Херсонська обл. вул. Степова 2, 75034 

312.  Фізична особа-підприємець Чуйко Євгеній Анатолійович, Бериславський район, Херсонська область, Україна 

313.  Фізична особа-підприємець Шавикіна Галина Ярославівна, Бериславський район, Херсонська область, Україна 

314.  
Фізична особа-підприємець Шевчук Михайло Вікторович 

вул. Нефтяників, 48, кв. 1, м. Херсон, 73000, Україна 

315.  
Фізична особа-підприємєць Волкова Олена Євгенівна 

вул. Свердлова, буд. 30, кв. 4, м. Херсон, 73000 

316.  
Фізична особа-підприємєць Породзінська Тетяна Олександрівна 

вул. Леніна, буд. 49, кв. 11, смт Чаплинка, Чаплинський р-н,  Херсонська обл., 75200 

317.  
Фізична особо-підприємець Павлівська Ірина Олександрівна 

вул. Шевченка, буд. 6, с. Веселе, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74344 

318.  
Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" акціонерного товариства «об'єднана гірничо-хімічна компанія» 

вул. Шевченка, буд.1, смт «Іршанськ», Хорошивський р-н, Житомирська обл., 12110 

319.  
Філія «Чорнобаївське» Приватного акціонерного товариства «Агрохолдинг Авангард» 

с. Східне, Херсонський р-н, Херсонська обл., 75020, Україна 

320.  
Херсонська обласна громадська організація «Федерація кінного спорту» 

вул. 1-а Придніпровська, м. Херсон, 73000, Україна 
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321.  Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №52 

322.  
Херсонська філія Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІ проект-реконструкція» 

73000, Херсонська обл., м. Херсон, Суворовський р-он вул. Кременчуцька буд. 69 

323.  

Херсонська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського 

порту) 

пр. Ушакова, буд. 4, м. Херсон, 73000 

324.  
Херсонська філія державної установи  «Інститут охорони ґрунтів України» 

вул. Кольцова, буд. 59,м. Херсон,  Херсонська обл., 73034 

325.  Херсонське державне підприємство - біологічна фабрика, м. Херсон 

326.  Херсонське обласне управління Акціонерне товариство «Ощадбанк», м. Херсон 

327.  Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства 

328.  
Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, вул. Віктора Гошкевича, буд.11, 

м. Херсон 

329.  
Херсонський міський молодіжний клуб любителів коней «Кентавр» 

вул. Дем’яна Бідного, буд. 9, м. Херсон, 73000, Україна 

330.  Херсонський обласний військовий комісаріат, м. Херсон 

331.  Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» 

332.  
Херсонський Центр позашкільної роботи Херсонської міської ради, дитячий клуб-кафе «Золотий ключик» 

просп. Текстильників, буд. 6а, м. Херсон, 73002, Україна 

333.  
Херсонського міського клубу любителів коней «Буцефал» 

Миколаївське шосе, буд. 10, м. Херсон, 73026, Україна 

334.  Чулаківська селищна рада, Голопристанський р-н, Херсонська область 
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Результати участі студентів університету в змаганнях різного рівня 2021 році  

№ 

п.п 

Прізвище, ім’я 

спортсмена 

Рік 

народ-

ження 

Факультет, 

курс, група 
Вид спорту Назва змагань 

Термін та місце 

проведення 

Вид 

програми, 

зайняте 

місце, рекорд 

Прізвище, 

ініціали тренера 

Міжнародні змагання 

1 
Панич Євген 

МС України 
2000 

ФАБ, ЕФ 

3 курс 
Боротьба самбо 

Чемпіонат Європи 

серед юніорів  

категорія 98 кг. 

26-29.05.2021 

м.Лімасол 

Кіпр 

2 місце Тимченко В.В. 

2 
Кутафін Михайло 

КМС України 
1999 

ФАБ 

2 курс 

Рукопашний 

бій 

Міжнародний турнір з 

поліцейського 

хортингу 

10.09.2021 

м. Бердянськ 

Україна 

1 місце Бутенко Г.А. 

Всеукраїнські змагання 

1 
Спанчек Іван 

МС України 
2001 

ЕФ 

3 курс 
Боротьба самбо 

Чемпіонат України 

U-21 

04-07.02.2021  

м. Харків  

Україна 

7 місце Мерилко І.М. 

2 
Панич Євген 

МС України 
2000 

ФАБ 

3 курс 
Боротьба самбо 

Чемпіонат України 

U-21 

04-07.02.2021  

м. Харків  

Україна 

1 місце Мерилко І.М. 

3 
Мерилко Микола 

МС України 
2002 

ФАБ 

2 курс 
Боротьба самбо 

Чемпіонат України 

U-21 

04-07.02.2021  

м. Харків 

Україна 

14 місце Мерилко І.М. 

4 
Скороход Дарина 

МС України 
2002 

ЕФ  

1 курс 
Шашки 

Чемпіонат України 

серед юніорок 

блискавична гра 

06.03.2021 

м.Херсон 
3 місце Куколєва І. 

5 

Матюшенко 

Євген 

МС України 

2001 
ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Кубок України з 

веслування на 

драгонботах 

10.03.2021 

м Бровари 
3 місце Кірсанов С.Ф. 

  



182 

Продовження Додатку Б 

6 
Скороход Дарина 

МС України 
2002 

ЕФ 

1 курс 
Шашки 

Чемпіонат України 

серед юніорок швидка 

гра 

07.03.2021 

м.Херсон 
3 місце Куколєва І. 

7 
Кутафін Михайло 

КМС 
1999 

ФАБ 

1 курс 

Рукопашний 

бій 

Всеукраїнський 

турнір з 

«Поліцейського 

хортингу» 

1303.2021 

м. Херсон 
1 місце Бутенко Г.А. 

8 
Скороход Дарина 

МС України 
2002 

ЕФ  

1 курс 
Шашки 

Чемпіонат України 

серед юніорок 

класична гра 

08-14.03.2021 2 місце Куколєва І. 

9 

Матюшенко 

Євген 

МС України 

2001 
ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат України з 

веслування на 

байдарках і каное 

К-2 1000 м. 

10-13.04.2021 

м Дніпро 
4 місце Кірсанов С.Ф. 

10. 

Матюшенко 

Євген  

МС України 

2001 
ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат України з 

веслування на 

байдарках і каное 

одиночка  5000 м 

10-13.04.2021 

м Дніпро 
4 місце Кірсанов С.Ф. 

11 

Матюшенко 

Євген 

МС України 

2001 
ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат України з 

веслування на 

байдарках і каное 

500 м. 

10-13.04.2021 

м Дніпро 
8 місце Кірсанов С.Ф. 

12 

Матюшенко 

Євген 

МС України 

2001 
ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат України з 

веслування на 

байдарках і каное 

дистанція- 1000 м. 

10-13.04.2021 

м Дніпро 
6 місце Кірсанов С.Ф. 

13 Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

1 курс 

Рукопашний 

бій 

Кубок України з 

рукопашного бою 

15.05.2021  

м.Херсон 
2 місце Бутенко Г.А. 
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14 
Спанчек Іван 

МС України 
2001 

ЕФ  

3 курс 
Боротьба самбо 

Чемпіонат України з 

пляжного самбо серед 

чоловіків 

4-6.06.2021 

с.Затока 

Одеська обл.. 

3 місце Тимченко В.В. 

15 

Новаківський  

Микола 

МС України 

1999 
ФАБ 

5 курс 

Веслування 

академічне 

Чемпіонат України 

з веслування 

академічного 

08-12.06.2021 

м. Дніпро 
5 місце Павленко Ю.О. 

16 
Панич Євген 

МС України 
2000 

ФАБ,ЕФ 

3 курс 
Боротьба самбо 

Кубок України серед 

юніорів 

26-29.08.2021 

Кароліно-бугаз 

Одеська обл. 

2 місце Тимченко В.В. 

17 
Панич Євген 

МС України 
2000 

ФАБ,ЕФ 

3 курс 
Боротьба самбо 

Кубок України серед 

дорослих 

29-31.08.2021 

Кароліно-бугаз 

Одеська обл. 

2 місце Горбоконь І.П. 

18 
Панич Євген 

МС України 
2000 

ФАБ,ЕФ 

3 курс 
Боротьба самбо 

Чемпіонат України з 

дзюдо U-23 

21-23.09.2021 

м. Дніпро 

Україна 

5 місце Горбоконь І.П. 

19 Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

2 курс 

Рукопашний 

бій 

Всеукраїнський 

турнір 

14.11.2021 

м.Трускавець 
1 місце Бутенко Г.А. 

Обласні змагання 

1. Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

1 курс 
Рукопашний бій 

Кубок Херсонської 

обл.памяті бійців 

батальйону «Херсон» 

УМВС U-18 

18.02.2021 

м. Херсон 

Україна 

1 місце Бутенко Г.А 

2 Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

1 курс 
Рукопашний бій 

Відкритий турнір 

Херсонської області з 

рукопашного бою 

20.02.2021 

м. Херсон 

Україна 

1 місце Бутенко Г.А. 
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3. Лазарєв Гліб 2001 
БТФ  

ІІІ курс 

Шахи 

(юнаки) 

Змагання з шахів 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25.02.2021 

м.Херсон 
6 місце Лишевська В.М. 

4. Остапюк Кирило 2002 
ЕФ  

І курс 

Шахи 

(юнаки) 

Змагання з шахів 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25.02.2021р. 

м.Херсон 
6 місце Лишевська В.М. 

5. Ковтун Дар'я 2000 
АФ  

ІІ курс 

Шахи 

(дівчата) 

Змагання з шахів 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25.02.2021р. 

м.Херсон 
4 місце Лишевська В.М. 

6. Черемис Оксана 1999 
ЕФ 

1 курс 

Шахи 

(дівчата) 

Змагання з шахів 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25.02.2021р. 

м.Херсон 
4 місце Лишевська В.М. 

7 Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

1 курс 
Рукопашний бій 

Відкритий турнір 

Херсонської області з 

поліцейського 

хортингу 

13.03.2021 

м. Херсон 
1 місце Бутенко Г.А. 

8 Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

1 курс 
Рукопашний бій 

Кубок Херсонської 

області з 

рукопашного бою 

10.04.2021 

м. Херсон 
1 місце Бутенко Г.А 
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9 Кутафін Михайло 1999 
ФАБ 

1 курс 
Рукопашний бій 

Кубок Херсонської 

області з прикладного 

рукопашного бою 

пам'яті загиблих 

бійців батальону 

«Херсон» 

17.04.2021 

м.Херсон 
участь Бутенко Г.А 

10 Шеремет Сергій 2000 
АФ 

4 курс 

Настільний 

теніс 

(юнаки) 

Змагання з 

настільного тенісу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

18.03.2021 

м. Херсон 
1 місце Шаповал С.І 

11 Тетеря Олександр 2002 
БТФ 

1 курс 

Настільний 

теніс 

(юнаки) 

Змагання з 

настільного тенісу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

18.03.2021 

м. Херсон 
1 місце Шаповал С.І 

12 Овчаров Артем 2001 
АФ 

3 курс 

Настільний 

теніс 

(юнаки) 

Змагання з 

настільного тенісу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

18.03.2021 

м. Херсон 
1 місце Шаповал С.І 

13 Піскунова Надія 2001 
БТФ 

3 курс 

Настільний 

теніс 

(дівчата) 

Змагання з 

настільного тенісу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

18.03.2021 

м. Херсон 
3 місце Шаповал С.І 
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14 Колесник Каріна 2003 
ЕФ 

1 курс 

Настільний 

теніс 

(дівчата) 

Змагання з 
настільного тенісу 

серед закладів вищої 
освіти за програмою 

ХVІ обласної 
Універсіади 

18.03.2021 

м. Херсон 
3 місце Шаповал С.І 

15 Стеценко Ірина 1995 Аспірант 

Настільний 

теніс 

(дівчата) 

Змагання з 
настільного тенісу 

серед закладів вищої 
освіти за програмою 

ХVІ обласної 
Універсіади 

18.03.2021 

м. Херсон 
3 місце Шаповал С.І 

16 
Матюшенко 

Євген 
2001 

ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат 
Херсонської області з 

веслування на 
байдарках і каное 
дистанція 500м. 

20.03.2021 

м Херсон 
2 місце Кірсанов С.Ф. 

17 
Матюшенко 

Євген 
2001 

ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат 
Херсонської області з 

веслування на 
байдарках і каное 
дистанція 1000м. 

20.03.2021 

м Херсон 
1 місце Кірсанов С.Ф. 

18 
Матюшенко 

Євген 
2001 

ЕФ 

1 курс 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

Чемпіонат 
Херсонської області з 

веслування на 
байдарках і каное 
дистанція 200м. 

20.03.2021 

м Херсон 
3 місце Кірсанов С.Ф. 

19 Федько Валерія 2000 
ФРГП 

4 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 
серед закладів вищої 
освіти за програмою 

ХVІ обласної 
Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 
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20 Стеценко Ірина 1995 
Аспірант 

ЕФ 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

21 Махлай Анастасія 2001 
ЕФ 

3 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

22 Поруб Вікторія 2001 
ЕФ 

2 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

23 Анастюк Анна 2002 
БТФ 

2 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

24 Стельмах Тетяна 2003 
ЕФ 

1 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

25 
Дмитрук 

Єлизавета 
2000 

ЕФ 

4 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 
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26 Хорошко Анна 2003 
ЕФ 

1 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

27 Назарчук Діана 2003 
ЕФ 

1 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

28 Олейник Яна 2001 
ЕФ 

2 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

28 Павлюк Євгенія 2001 
АФ 

2 курс 

Волейбол 

(дівчата) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30-31.03.2021 

м. Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

30 Солоп Костянтин 2001 
БТФ  

3 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

31 
Видавський 

Олексій 
1999 

АФ 

5 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 
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32 Безручко Назар 1998 
АФ 

5 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

33 Ільчішен Артур 1998 
АФ 

3 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

34 Тяпкін Микола 1999 
АФ 

4 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

35 
Вітковський 

Євгеній 
2000 

АФ 

4 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

36 
Войтюк 

Олександр 
1999 

АФ 

5 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

37 Федосєєв Ілля 2000 
АФ 

2 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 
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38 
Фесенко 

Владислав 
2000 

БТФ 

3 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

39 Хмелєвой Роман 1999 
АФ 

3 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

40 
Поплавський 

Владислав 
1999 

ФАБ 

5 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

41 
Пивницький 

Денис 
1998 

АФ 

3 курс 

Волейбол 

(юнаки) 

Змагання з волейболу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

30.03-01.04.2021 

м. Херсон 
1 місце 

Шаповал С.І. 

Лишевська В.М. 

42 Ільчішен Артур 1998 
АФ 

3 курс 

Волейбол 

пляжний 

(юнаки) 

Змагання з пляжного 

волейболу серед 

закладів вищої освіти 

за програмою ХVІ 

обласної Універсіади 

20.05.2021 

м.Херсон 
3 місце Шаповал С.І. 

43 
Войтюк 

Олександр 
1999 

АФ 

5 курс 

Волейбол 

пляжний 

(юнаки) 

Змагання з пляжного 

волейболу серед 

закладів вищої освіти 

за програмою ХVІ 

обласної Універсіади 

20.05.2021 

м.Херсон 
3 місце Шаповал С.І. 
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44 Анастюк Анна 2002 
БТФ  

2 курс 

Волейбол 

пляжний 

(дівчата) 

Змагання з пляжного 

волейболу серед 

закладів вищої освіти 

за програмою ХVІ 

обласної Універсіади 

20.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

45 Федько Валерія 2000 
ФРГП 

4 курс 

Волейбол 

пляжний 

(дівчата) 

Змагання з пляжного 

волейболу серед 

закладів вищої освіти 

за програмою ХVІ 

обласної Універсіади 

20.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

46 Крисенко Віталій 2003 
ЕФ  

1 курс 
Футзал 

Змагання з фут залу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

47 Гриньов Дмитро 2000 
АФ  

2 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

48 Мисник Артем 2003 
АФ  

1 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

49 Завірюхін Микита 2002 
ЕФ 

2 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 
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50 Додчук Максим 2003 
ФАБ 

1 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

51 
Гавришків 

Максим 
1999 

АФ 

5 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

52 Божок Владислав 2003 
ЕФ 

1 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

53 Глазов Кіріл 2002 
АФ 

2 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

54 Кукуруза Іван 2001 
ЕФ 

3 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

55 
Колегін 

Владислав 
2001 

АФ 

3 курс 
Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 
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56 Забара Павло 1993 аспірант Футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

57 Білоус Артем 2001 
АФ 

3 курс 
футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 

58 Гончаров Віталій 2001 
АФ 

3 курс 
футзал 

Змагання з футзалу 

серед закладів вищої 

освіти за програмою 

ХVІ обласної 

Універсіади 

25-26.05.2021 

м.Херсон 
2 місце Шаповал С.І. 
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