
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Відповідно до концепції розвитку університету, що має за основу збе- 

реження традицій вищої освіти в Україні та орієнтацію на європейські і 

світові навчальні стандарти та цінності, партнерство з іноземними вищими 

навчальними, науковими та культурними установами через поглиблення 

інтеграції в європейський та світовий освітній простір належить до числа 

пріоритетних завдань нашого університету. 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу. 

Факультет рибного господарства та природокористування ДВНЗ 

“Херсонський державний аграрний університет” протягом 2018 року 

продовжував тісну співпрацю в напрямку реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу з Поморською академією (Польща) 

(Угода, 2014 р., Порозуміння 2015 р.).  

Співпраця здійснювалася за програмою семестрового обміну студентів 

за напрямами підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування”, 6.090103 ”Лісове та 

садово-паркове господарство”, спеціальностями 101 ”Екологія”, 205 "Лісове 

господарство", 206 "Садово-паркове господарство". За 2018 р. на навчанні в 

Інституті біології та охорони довкілля Поморської академії (м. Слупськ, 

Польща) перебували 8 студентів факультету за програмою семестрового 

обміну студентів. 



  
В рамках загальної Угоди (Порозуміння від 1.09.2015 р.) про 

здійснення спільного навчання за напрямом підготовки 6.040106 ”Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 

ОР ”Бакалавр” та Протоколу еквівалентності освітніх програм і навчальних 

планів вищих навчальних закладів у 2018 році три студенти-екологи 

перебували в Польщі на навчанні за програмою отримання подвійних 

дипломів. 

Результатом навчання є отримання студенткою Бегларян А.Г. в червні-

липні 2018 року 2-х документів про здобуття вищої освіти: у ДВНЗ 

“Херсонський державний аграрний університет” ступеня вищої освіти 

бакалавр (кваліфікація – організатор природокористування), у Поморській 

академії професійного звання бакалавра (licencjat) з екології.  



  
На фото: студентка Бегляран А.Г., яка отримала подвійний диплом 

 

Кожного семестру на факультеті проводилися конференції за 

результатами реалізації програми академічної мобільності освітян. 

Організовувалися зустрічі студентів і викладачів для обміну досвідом, 

враженнями та перспективами подальшої співпраці з Поморською 

Академією. Учасники відмічають теплий, дружній прийом польських колег, 

високий рівень професіоналізму та компетентності при підготовці майбутніх 

фахівців, європейський рівень забезпечення навчального процесу сучасними 

приладами та обладнанням, надзвичайну красу сусідньої держави, 

можливість подорожувати Європейськими країнами. 

Активна участь ДВНЗ «ХДАУ» в сприянні академічної мобільності у 

сфері освіти надає можливість студентам і викладачам випробувати себе в 

іншій системі організації навчального процесу, отримати додаткові знання і 

досвід в зарубіжних університетах, удосконалити рівень володіння 

іноземними мовами, розвинути міжнародний освітній і культурний обмін. 

 

Участь у Міжнародних грантах  

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет». У 2018 році університет 

продовжував багаторічну співпрацю з провідними університетами  та 

науковими установами Ізраїлю, Азербайджану, Польщі, Білорусі, Угорщини, 

Румунії, Болгарії, Китаю. 

В напряму співпраці з Чжецзянським аграрним університетом доценти 



кафедри водних біоресурсів та аквакультури Корнієнко В.О. та            

Оліфіренко В.В. проводили лекції та практичні заняття із дисциплін екологія 

риб, урбоекологія, гідро екологія, екологія довкілля. 

 

  
 

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної 

роботи, якісного навчання студентів, університет приймає участь у реалізації 

міжнародних освітніх проектів і програм та випробовує свої сили у нових 

проектах.  

ХДАУ плідно працює за програмою Еразмус +. Так, університет бере 

участь у впровадженні проекту 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP 

(2015-3320) – «Adaptive learning environment for competence in economic and 

societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)», 2015-

2018 рр. Нежлукченко Т.І. – керівник проекту «Адаптивне навчальне 

середовище для забезпечення компетенції в питаннях впливу місцевих 

погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум». Розробка 

освітнього контенту для середовища навчання в галузі економічних і 

соціальних наслідків впливу місцевої погоди, якості повітря і клімату, 

орієнтованого на студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі 

гідрометеорології та менеджерів на метеозалежних підприємствах і в 

державних установах.  

У 2018 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проектом «Український проект бізнесрозвитку 

плодоовочівництва», в якому беруть участь викладачі та студенти 

університету.  

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» та Український проект 

бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) який фінансується 

Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується та співфінансується 

Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) 79 студентів 4-6 

курсів проходили агроінтернатуру на різних підприємствах Херсонської та 



Миколаївської областей з отриманням іменної стипендії на період 

проходження стажування. 

Тільки у 2018 році проект UHBDP профінансував 10 виїзних занять. 

 
На фото: Виїзне заняття у ТОВ НВП «5 ELEMENT» «Розробка та виробництво 

екологічно чистих мікродобрив для с.-г. культур для відтворення та підвищення врожаю»  

 
На фото: Виїзне заняття за темою: «Особливості вирощування горіху волоського на 

території Півдня України на прикладі Симге» 

 
На фото: Виїзне заняття за темою: «Нові напрями розвитку ринку плодової продукції в 

Херсонській області на прикладі ФГ «Курінь» 

 



Університет також співпрацює із закордонними організаціями. У 2018 

році заключили меморандуми про співпрацю: 

- ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохіміїї імені О.Н. 

Соколовського» НААН (Молдова); 

-  Malopolska School of Public Administration University of Economics 

(Малопольська школа державного управління, Університет економіки, 

Краків); 

- Університет штату Огайо (The Ohio State University, College of Food, 

Agricultural, and Environmental Sciences); 

- Університет Інформатики та Мистецтв (Польща, м. Лодзь); 

- Краківський економічний університет, Малопольська школа 

публічного адміністрування (Польща); 

- Університет Хелсінкі (Фінляндія); 

- Сільськогосподарський університет – Пловдив (Болгарія); 

- TAFF Turism Ve Ticaret Limited Sirketi; 

- ЗО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої 

кооперації»; 

- Заклад освіти «Білоруська державна сільськогосподарська академія». 
 
          

На підставі діючих договорів про співпрацю в університеті проводиться 

активна робота з ВНЗ-партнерами щодо організації і проведення спільних 

наукових та науково-практичних конференцій: 

1. 5-6 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки 

України». Загальна кількість учасників – 150 осіб. 

2. 24-25 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет 

конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в 

умовах глобалізації». Загальна кількість учасників – 152 особи. 

3. 25-26 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні технології гідротехнічного і водогосподарського будівництва для підвищення 

продуктивності зрошуваного гектара». Загальна кількість учасників – 61 особа. 

4. 01-02 червня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення». Загальна кількість учасників – 100 

осіб. 

5. 18-19 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір». 

Загальна кількість учасників – 156 осіб. 

6. 25 жовтня 2018 р. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

наукового забезпечення аграрного виробництва за умови зміни клімату», 



присвячена 90-річчю від , заснування кафедри рослинництва, генетики, 

селекції та насінництва і кафедри механізації та безпеки життєдіяльності. 

Загальна кількість учасників – 80 осіб. 

7. 16 листопада 2018 р. VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Філософські обрії сьогодення» присвячена Всесвітньому дню 

філософії та 90-річчю утворення кафедри філософії і соціально-гуманітарних 

дисциплін ХДАУ. Загальна кількість учасників – 116 осіб. 

8. 25-26 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 

конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та 

раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 

присвячена 60-річчю доктора с.г. наук, професора Пилипенка Ю.В. Загальна 

кількість учасників – 298 особи. 

У роботі конференцій брали участь представники  Болгарії, Республіки 

Білорусь, Молдови, Румунії, Польщі, Угоршини, Азербайджану, Узбекістану, 

Туреччини, Казахстану, Греція, Вірменія, Російської Федерації, Грузії, 

Ізраїлю, США. Загальна кількість всіх  учасників становила 1113 чоловік.  

 

Стажування НПП і студентів за кордоном 

Завдяки співпраці між Херсонським державним аграрним 

університетом і The Ohio State University (Меморандум про співпрацю), у 

червні 2018 р. ХДАУ відвідував професор The Ohio State University Стен 

Томпсон з лекціями для студентів економічного факультету, а також 

налагоджується наукові зв’язки між науковцями агрономічного напряму. 

 
Доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Кутіщев П.С. був 



прийнятий в члени NACCE (Мережа центрів аквакультури в Центральній і 

Східній Європі), приймав участь в IX зібрані Мережі центрів аквакультури в 

Центральній і Східній Європі (17 – 18 травня). 

 
Прийняв участь в семінарі «Можливості обміну знань  і технологій в 

області аквакультури з особливою увагою до співпраці з Південно-Східною 

Азією» (м. Сарваш, Угорщина).  

 
Пройшов стажування «Demonstrative Training on Mussel Farming» в 

Румунії і Болгарії - Aquaculture Demonstrative Centre - Black Sea, NIMRD 

Shellfish Unit (Constanta, Romania), Institute for Marine Research and 

Development (NIMRD) “Grigore Antipa”, Constanta, Romania, 17–28 September 

2018 при підтримці міжнародних організацій The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) і General Fisheries Commission for the 

Mediterranean (GFCM). 



  
Доценти кафедри водних біоресурсів та аквакультри Оліфіренко В.В., 

Корнієнко В.О. та асистент кафедри хімії і біології Стеценко В.С. протягом 

тривалого часу із березня 2017 року по липень 2018 року проходили 

стажування в Китайсько-українському науково-дослідному інституті «Наук 

про життя», що знаходиться в Китайській Народній Республіці в м. Чжуцзі, 

провінція Чжецзян.  

   

Доцент кафедри обліку і оподаткування Сакун А.Ж., з метою 

вдосконалення професійної діяльності на рівні міжнародних стандартів 

відвідала Лейпцизький університет (Leipzig University, Germany, March, 2018) 

факультет економіки та Ernst & Young Global Limited (відома як EY) – одну з 

найбільших у світі міжнародних компаній, що надає професійні аудиторські, 

консультаційні, податкові та юридичні послуги (Leipzig , Germany, March, 

2018). 



 

Професор кафедри будівництва Чеканович М.Г. успішно пройшов 

стажування у Краковському університеті. Тема стажування «New and 

innovative teaching methods» organized by Malopolska School of Public 

Administration University of Economics in Krakow. За конкурсом доповідей був 

запрошений до участі додатково у міжнародній науковій конференції 

«Інтерналізація, як виклик для вищих навчальних закладів». Доповідь була 

відмічена, як одна з найкращих за оцінкою польських колег.   

  
 

Професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Берегова 

Г.Д. – Університет соціальних та економічних наук в Пржеворську (Wyższa 

Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (03-18.04.2018); Інститут 



міжнародного академічного та наукового співробітництва в м. Баія Доміція 

(Institute of International Academic and Scientific Cooperation in Baia Domizia, 

Italy (27.07.- 03.08.2018). 

  
 

Члени кафедри публічного управління та адміністрування взяли участь у 

тренінгових воркшопах, проведених експертами Малопольської школи 

публічного адміністрування Краківського економічного університету 

Консорціуму DOBRE з питань підвищення спроможності системи освіти у 

сфері публічного адміністрування, (м. Краків, Польща, 30 травня – 1 червня 

та 12-15 червня  2018 року) 

 
Професор кафедри економіки та фінансів Танклевська Н.С., асистент 

кафедри економіки та фінансів Карнаушенко А.С., асистен кафедри 

менеджменту організації Алєщєнко Л.О. пройшли стажування в університеті 

ім. Аристотеля «Adaptation of science, education and business to word innovative 

megatrends» (м. Салоніки, Груція) з 01 по 06.10.2018 р. 



    

Професор кафедри економіки та фінансів Танклевська Н.С. проводила 

лекції англійською мовою на тему «Фінансова безпека функціонування 

аграрного сектору України» у Вільнюській колегії / Університет прикладних 

наук для студентів навчальної програми «Агробізнес». 

 

  
 

Доцент кафедри землеробства Лавренко Сергій Олегович пройшов 

двомісячне стажування за програмою «Soil health, sustainable crop production 

and climate-smart agriculture» в Ohio State University South Centers, Piketon, 

Ohio, USA за підтримки Фонду цивільних оборонних досліджень Державного 

департаменту США (CRDF) та отримав відповідний сертифікат. 



     

Декан агрономічного факультету, доцент кафедри ботаніки та захисту 

рослин Мринський І.М. взяв участь у стажуванні в Міжнародному учбовому 

с-г центрі (MASHAV Ізраїль) з 29 квітня по 18 травня 2018 р. За 

направленням «Інноваційні технології для садів та виноградників». З 19 по 29 

листопада 2018 р. прийняв участь у ІІІ Міжнародному форумі «Інновації в 

захищеному грунті», Республіка Білорусь. 

  

 

Професор кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва 

Базалій В.В. з 19 по 29 червня 2018 року стажувався у Міністерстві 

сільського господарства та продовольства Франції за темою «Міжнародні дні 

аграрної освіти і науки в Парижі». 

Доцент кафедри економіки та фінансів Аверчева Н.О., професор 

Нежлукченко Т.І.  та доцент Кушнеренко В.Г. кафедри генетики та 

розведення с-г тварин ім. В.П. Коваленка, доцент кафедри інженерії харчових 

технологій Нежлукченко Н.В. пройшли стажування з 12 по 18 квітня 2018 р. 

у Словаччині (м. Братислава) в рамках реалізації міжнародного проекту 

Еразмус + 2015 «Adaptive learning environment for competence in economic and 



societal impacts of local weather, air quality and climate (ECOIMPACT)». 

Тренінг «Knowledge transfer and commercialization of university research». 

 
Доценти кафедри економіки та фінасів Бойко Л.О. та Бойко В.О. взяли 

участь у ІІ  Міжнародному науково-практичному форумі «NEW 

ECONOMICS», який пройшов з 01 по 10 листопада 2018 р. у Академічному 

товаристві Міхала Балудянського (Словакія, м. Братислава).  

 
 

Ознайомча практика студентів за кордоном 

Ознайомчі виробничі практики студентів за кордоном одна з 

найпомітніших сфер міжнародної діяльності університету. Основними 

вимогами для участі в програмі є: наявність сільськогосподарської освіти, 



базові знання іноземної мови, бажання та можливість проходити стажування 

за кордоном. 

Студенти 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. Широкою 

популярністю користуються страни північної та центральної Європі,  

Америці та Австралії. 

Проблемним залишається рівень мовної підготовки студентів, що 

значно стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість профілів 

аграрних підприємств за кордоном, які відповідають напрямку підготовки та 

досвіду наших студентів.  

Університет має договори щодо організації практик за кордоном з  

партнерами в Україні та за її межами.  

В цілому в 2018 році слід відзначити підвищення загальної кількості 

студентів, які пройшли практику за кордоном в звітньому році збільшилось 

на 7 студентів. 


