
 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

Відповідно до концепції розвитку університету, що має за основу 

збереження 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. 

У 2019 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проектом «Український проект бізнес розвитку 

плодоовочівництва», в якому беруть участь викладачі та здобувачі вищої 

освіти.  

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) 111 студентів 4-6 

курсів проходили агроінтернатуру на різних підприємствах Херсонської та 

Миколаївської областей з отриманням іменної стипендії на період 

проходження стажування. 

Тільки у 2019 році проект UHBDP профінансував 9 виїзних занять, 5 

круглих столів, 5 наукових семінарів та 2 міжнародні конференції: 

«Інноваційні та актуальні питання післязбиральної доробки плодовоовочевої 

продукції як важіль підвищення економічної ефективності» та «Сучасні 

тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності 

плодоовочівництва в епоху цифрових технологій». 

 
На фото: Виїзне заняття «Організація території інтенсивого плодового саду на 

прикладі Дослідного господарства "Новокаховське"». 



 
На фото: Виїзне заняття за темою: «Технологія обрізки насіннячкових та 

кісточкових порід АФ «Білозерський» 

 
На фото: Виїзне заняття за темою: «Ознайомлення з організацією територій, 

вирощуванням, зберіганням та переробкою плодово-ягідною продукції на приватному 

підсобному господарстві «Павлівські» та Виноробному господарстві Князя 

П.М.Трубецького» 

У 2019 році Херсонський державний аграрний університет від проекту 

UHBDP отримав над сучасну метеостанцію за грантовою програмою. 

Вартість метеостанції складає біля 5000 доларів. 

Університет також співпрацює із закордонними організаціями. У 2019 



році заключили меморандуми про співпрацю: 

- Аграрний Університет Пловдива (Болгарія); 

- Університет Текірдаг Намік Кемаль (Туреччина); 

- Університет Ясуджа (Іран); 

- Ленкаранський державний університет (Азербайджан); 

- Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації 

(Білорусія); 

- Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусія); 

- Даугавпільський університет  (Латвія); 

- Поморська академія в Слупську (Польща); 

- Університет інформатики та мистецтв (Польща); 

- Краківський економічний університет (Польща); 

- Білоруська державна ордена Жовтневої революції та ордена 

Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (Білорусь). 

 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу.  

ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” відмітив 5 років 

плідної співпраці з Поморською Академією і в червні 2019 року підписав 

Угоду про співпрацю на наступні 5 років. 

Факультет рибного господарства та природокористування ДВНЗ 

“Херсонський державний аграрний університет” протягом 2019 року 

продовжував активну роботу в напрямку реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу з Поморською академією (м. 

Слупськ, Польща) (Угода, 2019 р., Порозуміння 2015 р.). 

Співпраця за програмою семестрового обміну студентів (Угода, 2019 р.) 

здійснювалася за спеціальностями 101 ”Екологія”, 205 ”Лісове господарство” 

та 206 “Садово-паркове господарство. За 2019 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 спеціальністю 101 ”Екологія” першого 

(бакалаврського) рівня та Протоколу еквівалентності освітніх програм і 

навчальних планів вищих навчальних закладів у 2019 році два студента-

екологи перебували в Польщі на навчанні за програмою отримання 

подвійних дипломів. 

Кожного семестру на факультеті були проведені конференції за 

результатами реалізації програми академічної мобільності освітян. 

Організовані зустрічі студентів і викладачів для обміну досвідом, 

враженнями та перспективами подальшої співпраці з Поморською 

Академією. Учасники знову відмітили 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. 

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. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої 

продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14-15 березня 

2019 р. 

2. Міжнародна конференція «Роль наук про Землю в народному 

господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всемірному дню Землі) 20 

березня 2019 р. 

3. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 

підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів» 18-19 квітня 2019 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології 

та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та 

водної інженерії» 24-25 травня 2019 р. 

5. Міжнародна конференція «Вплив кліматичних змін на 

просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» 13-14 

червня 2019 р. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди та 

перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в 

епоху цифрових технологій» присвячена 35-річчю економічного факультету 

ДВНЗ «ХДАУ» 20-21 вересня 2019 р. 

7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні 

проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування в контексті сталого розвитку» 24-25 жовтня 2019 р 

 

Участь у Міжнародних грантах  

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет». У 2019 році університет 

продовжував багаторічну співпрацю з провідними університетами  та 

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

Румунії, Болгарії, Китаю. 

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-

2019 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 2019 році в рамках співпраці Україна-Канада університет успішно 

працює з канадським проектом «Український проект бізнесрозвитку 

плодоовочівництва», в якому беруть участь викладачі та здобувачі вищої 

освіти університету.  

 

Стажування НПП за кордоном 

Чеканович М.Г. завершив стажування у Малопольській школі 

публічної адміністрації Краківського Економічного Університету (Malopolska 

School of Public Administration University of  Economics). Тема стажування 

«New and innovative teaching methods» м.Краків. 

Романенко С.М. завершила стажування у InterIntel D.O.O. Тема 

стажування «Innovations in science and technologies» Люблін, Словенія. 

Професор кафедри публічного управління та адміністрування доцент 

Вольська Олена Михайлівна проходила стажування у Жилинському 

університеті (м. Жилина, Словакія) 01-05 липня 2019 р. за темою 

«Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології 

викладання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (на прикладі 

Словаччини)». 

 



Професор кафедри публічного управління та адміністрування доцент Вольська О.М. 

 

16-17 травня доцент кафедри іноземних мов Бокшань Г.І. взяла участь 

у XIII Міжнародній славістичній конференції "Великі теми культури у 

слов'янських літературах. Пам'ять", що відбулася у Вроцлавському 

університеті (м. Вроцлав, Польща)  й об'єднала в продуктивних дискусіях 

провідних вчених Польщі, України, Чехії, Німеччини та Росії. Бокшань Г.І. 

долучилася до роботи конференції з доповіддю на тему "Мотив пам'яті в 

щоденниках Галини Пагутяк і Тоніно Ґверри". 

 
Доцент кафедри іноземних мов Бокшань Г.І. 

 

Стратічук Н.В., Василенко Н.Є., Кириченко Н.В., Жосан Г.В., 

Алєщенко Л.О., Черемісін О.В., Кацемір Я.В., Карнаушенко А.С.  пройшли 

стажування у Варненському університеті менеджменту, Болгарія. На тему: 

«Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context 

of Changing Social Demands» 22-26 вересня 2019 р. 



 
На фото: зліва на право Карнаушенко А.С., Жосан Г.В., Кацемір Я.В., Кириченко Н.В., Стратічук Н.В., 

Черемісін О.В., Василенко Н.Є. 

 

Доцент кафедри готельно-ресторанного та теристичного бізнесу 

Крикунова Вікторія Миколаївна пройшла підготовчий семестр M.A./Ph.D. 

Program in Economics в Інституті Економіки Центру економічних досліджень 

та вищої освіти (Preparatory Semester of the CERGE-EI (Center for Economic 

Research and Graduate Education - Economic Institute) M.A./Ph.D. Program in 

Economics) (Prague, Czech Republic, 15/07/2019-23/08/2019).  

Стажування – Міжнародний тиждень Еразмус «Синергія у сфері 

міжнародних відносин і дослідницької діяльності ВНЗ» Вища школа 

сільського господарства, Анже, Франція (Staff Week “Synergies between the 

International Relations Office and scientific staff as a key factor on international 

development”) (Angers, France, 01/10/ 2019-03/10/2019). 

Професор кафедри економіки та фінансів Танклевска Наталя 

Станіславівна  пройшла стажування в Університеті фінансів, бізнесу та 

підприємництва (Sofia, Bulgaria) за темою “Modern teaching methods and 

innovative technologies in higher education: European experience and global 

trend” University of Finance, Business and Entrepreneurship, липень-серпень 

2019.  

Професор кафедри обліку і оподаткування доцент Пристемський 

Олександр Саніславович пройшов наукове стажування у Духовній Академії 

Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із 

Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та 

Фундацією АDD у Польші  за темою «Наукове стажування для освітян 

“Академічна доброчесність”», Варшава, 24.06 – 05.07. 2019 р.  

Доцент кафедри обліку і оподаткування Сакун А. Ж. стажувалася у 

Духовній Академії Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві 

(UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової 

Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD у Польші за темою  «Наукове 

стажування для освітян “Академічна доброчесність”», Варшава, 28.01 – 



08.02. 2019 р.  

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 країни північної та центральної Європи. 

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.  

На підставі діючих меморандумів про співпрацю здобувачі вищої 

освіти мали змогу пройти практичну підготовку за кордоном данні наведені у 

таблиці нижче. 

Таблиця  

Кількість студентів які пройшли практичну підготовку за кордоном. 

Країна 2018 рік 2019 рік 

Німеччина 6 67 

Туреччина 1 1 

Болгарія - 6 

Кіпр - 1 

Англія - 2 

 

Наш університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі 

підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та 

організаціями Європи і світу.  

В цілому в 2019 році слід відзначити підвищення загальної кількості 

студентів, які пройшли практику за кордоном в звітному році збільшилось на 

70 студентів. 

 
 


