
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. 

 Херсонський державний аграрно-економічний університет сьогодні – це 

збереження та примноження кращих традицій аграрної та економічної освіти. 

Університет займає гідне місце в системі професійної освіти та вітчизняної науки 

та продовжує рухатися в напрямку розширення та зміцнення багатоаспектного 

міжнародного співробітництва. 

 Університет розширює свою участь у міжнародних освітніх та наукових 

грантових програмах, зовнішньоекономічній діяльності, збільшує можливість 

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 впроваджує бізнес-моделі по функціонуванню 

центру для забезпечення комплексом послуг 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 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) відповідно до потреб аграрного ринку.   

З детальною інформацією про програму можна ознайомитися за 

посиланням: http://surl.li/auaha 

                                              
На фото: Логотип програми «Агроосвіта для молоді - якісний агросервіс для виробників 

 

 

http://surl.li/auaha


В рамках проєкту зі студентами факультетів проводилися ознайомчі 

лекції, щодо функціонування Центру Агроскаутингу.  

У ближчому майбутньому агроскаути стануть «ключовими фігурами» 

агросектору, здатними впоратися з мікропроцесорами, інноваційними GIS-

системами, системами моніторингу та іншим.  Очікуваним кінцевим 

результатом від впровадження програми агроскаутингу буде покращена 

якість освіти здобувачів та підвищена економічна ефективність 

сільськогосподарських виробників плодоовочевої продукції. 

 
На фото: ознайомчі лекції зі студентами в рамках проєкту «Агроосвіта для молоді - 

якісний агросервіс для виробників» 



Стратегія інтернаціоналізації є пріоритетним напрямом для досягнення 

високої міжнародної конкурентоспроможності,  розширення та зміцнення 

міжнародних зв'язків і авторитету університету. Сприяє підтримці розвитку 

міжнародного 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. 

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 проєктах, програмах і спільних наукових дослідженнях.  

Цей комплекс завдань був успішно виконаний і в цьому календарному 

році. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет співпрацює з 

багатьма вищими закладами світу та має низку діючих угод з різними 

іноземними закладами освіти. 

Університет активно співпрацює із закордонними університетами та 

організаціями. У 2021році заключили меморандуми про співпрацю: 

- Lycee agricole prive saint Christophe (Франція); 

-     Wolkite University (Ефіопія); 

-     Республіканське науково-виробниче дочірнє унітарне підприємство 

"Інститут плодівництва" (Білорусь); 

-     Університет бізнесу у Вроцлаві (Польща); 

-  CRENG (Сервіс-офіс з управління кризами та ризиками на 



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

транспортних послуг. 

Система мовної підготовки університету повною мірою відповідає 

європейським стандартам у галузі іншомовної освіти та надає можливість 

здобувачам вищої освіти підвищити рівень володіння іноземними мовами, 

отримати додаткові знання і досвід в зарубіжних університетах, розвинути 

навички в іншій системі організації навчального процесу.  

Факультет рибного господарства та природокористування ХДАЕУ 

протягом 2021 року продовжував роботу в напрямку реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу з Поморською 

академією (м. Слупськ, Польща). 

В рамках загальної Угоди- Порозуміння від 1.09.2015 р. про здійснення 

спільного навчання за спеціальністю 101 «Екологія» два здобувачі вищої 

освіти, на карантинних умовах перебували в Польщі на навчанні за 

програмою отримання подвійних дипломів. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет намагається 

сприяти міжнародній та національній співпраці, координувати та 

консультувати науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

з питань мобільності. 

Результатом кропіткої роботи є збагачення індивідуального досвіду 

щодо інших моделей створення 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. 

 

      



 

 
            

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

            

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу. 

На підставі діючих договорів та меморандумів про співпрацю в 

університеті проводиться активна робота з ВНЗ-партнерами щодо організації 

і проведення спільних наукових та науково-практичних конференцій: 

1. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція  «Інтелектуальні 

конструкції та інноваційні будівельні матеріали» 15 квітня 2021 р. 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція ««Інноваційне 

підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку»        

27 квітня 2021 р. 



3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та 

досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та 

водної інженерії» 28-29 травня 2021 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів» 29 

травня 2021 р.  

5. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних 

змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи 

вирішення» 10-11 червня 2021 р. 

6. 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 р. 

7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії 

сьогодення», 18-19 листопада 2021 р. 

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: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Abstracts of I International 

Scientific and Practical Conferencе» (Німеччина, 19-21 січня  2021); 

2. II Міжнародна науково-практична конференція  «International Scientific 

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

3. XXV Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of 

modern science and practice» (Болгарія, 26-29 січня 2021); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Analysis of the 

Identification Problem of Dynamic Systems Under Uncertainty» (США,           

26 лютого 2021); 

5. II Міжнародна науково-практична конференція  «Global and regional 

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

6. IV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems of 

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

7. Міжнародна науково-практична конференція «Socially competent 

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

березня 2021); 

8. II Міжнародна науково-практична конференція «Science, Education, 

Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (Естонія, 11-12 травня 2021); 

9.  XIII Міжнародна науково-практична конференція  «Tasks and problems 

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

10.  XI Міжнародна науково-практична конференція «World science:  

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

11. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Current issues of 

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

12.  Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and empirical 



scientific research: concept and trends» (Великобританія, 28 травня 2021); 

13. II Міжнародна науково-практична конференція «Education And Science 

Of Today: Intersectoral Issues And Development Of Sciences» 

(Великобританія, 29-жовтня 2021); 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Agrobiodiversity for 

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

(Словаччина, 30 жовтня 2021); 

15. VII Міжнародна науково-практична конференція  «Modern directions of 

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

16. VI Міжнародна науково-практична конференція  «Modern scientific 

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

21-23 листопада 2021); 

17. VIII Міжнародна науково-практична конференція  «Problems and tasks 

of modernity and approaches to their solution» (Японія, 22-24 грудня 2021). 

 

  

                       
                                      

                      

На фото: участь НПП та здобувачів вищої освіти у міжнародних конференціях 

 

 

 



  
 

 

                                 
 

 

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

міжнародних конференціях  



                  

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 приймали участь у 

міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, а саме: 

1. зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)».  

Диплом ІІ ступеня: Брит А.О. «Використання андрагогічних принципів 

навчання у професійній підготовці майбутніх економістів». Керівник – 

Черненко Н.І.; 

2. зі спеціальності 204 «Технологія виробництва продукції тваринництва».  

Диплом ІІ ступеня: Данілів І. «Сільськогосподарські науки та продовольство» 

Керівник –    Папакіна Н.С.;  

3. зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля ті біржова діяльність».  

Диплом ІІІ ступеня: Драгота І.П. «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 

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, проведення спільних семінарів, розробка та обмін 

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; 

- з Університет бізнесу у Вроцлаві (Польща). Науково-технічна співпраця 

та програма отримання подвійних дипломів. 

 

  

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) 

 

 
На фото: реалізація програми «Double degree programme» за спеціальностями            

101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (м. Слупськ, Польща) 

 

 

http://www.ksau.kherson.ua/files/memorandum/Qingdao%20Agricultural%20University%20(%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9).pdf


  

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

(м. Вроцлав, Польща) 

  

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

(м. Вроцлав, Польща), в рамках міжнародної лекційної програми «Підприємництво, як 

компетенція ХХІ століття» 

 

Університет плідно працює за програмою Еразмус +, в якому 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 євроатлантичною 

інтеграцією, влітку 2021року 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 приймає участь у 

реалізації міжнародних освітніх проєктів і програм. А саме: 

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 вищих навчальних закладів 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., Волошина М.М., старшого викладача кафедри  будівництва 

Ємел’янової Т.А., доцентів та асистентів кафедри інженерії харчового 

виробництва Новікової Н.В., Ряполової І.О., Горач О.О., Резвих Н.І., 



Ведмеденко О.В. отримали Міжнародний освітній грант №IEG/U/2021/04/12 та 

прийняли участь у Міжнародній програмі наукового стажування «Видатні 

Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування 

Успішної Особистості та 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 

 

Іванів М.О., доцент кафедри рослинництва та агроінженерії  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 картографії 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). 

           
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). 

Доцент кафедри землеробства Лавренко С.О. та доцент кафедри 

землеустрою, геодезії та кадастру, Лавренко Н.М. прийняли участь 

у Глобальному симпозіумі 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). 

        



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

підвищити продуктивність ґрунтів» 

                                    

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. 

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 Крикунова В.М. та професор Грановської В.Г. кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, прийняли 

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 Сімонцева Л.О. та професор Правоторової О.М. кафедри 

публічного управління та права прийняли 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., 

Дементьєва О.І. прийняли 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 кафедри ботаніки та захисту рослин Марковська О.Є. та 

доцент кафедри ботаніки та захисту рослин  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 кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й 

іноземних мов Крикунова В.М. та професор Грановська В.Г., пройшли 

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». 

Лавренко Н.М., доцента кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

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 

 

Практичне навчання студентів  одна з форм проведення практичної   

підготовки, що є обов'язковою складовою освітньо-професійної  програми   

 фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня. 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 за направленням ветеринарія, агрономія, ландшафтний дизайн, 

біотехнологія, овочівництво, садівництво, механізація, екологічне 

землеробство, тваринництво, агробізнес, квітникарство, виноробство, 

будівництво, у 11 країнах світу. 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); 

118 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. В цілому, порівняно з попереднім роком, не відбулося 

підвищення загальної кількості студентів, які пройшли практику за кордоном 

в звітному році, але це все пояснюється карантинними обмеженнями у 

зв’язку з пандемією у світі. 

Основним завданням ХДАЕУ є підготовка фахівців вищої кваліфікації. 

Для реалізації цього завдання активно розробляються і практично 

використовуються інноваційні технології навчання, ведеться активна 

міжнародна діяльність у галузі освіти і науки. Сучасне розуміння 

інтернаціоналізації освіти сприймає її як процес інтеграції міжнародного 

виміру у навчальний процес, планування і здійснення наукових досліджень, 

надання соціальних послуг навчальним закладом, а також розробку освітніх 

стратегій, спрямованих на формування глобального мислення молоді з 

урахуванням перспектив розвитку сучасного суспільства. 

 


