
  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 Міжнародна діяльність нашого університету в 2020 році провадилася на тлі 

подій в Україні та світі в цілому, які негативно вплинули і на кількість наших 

міжнародних контактів, і на прийом на навчання іноземних громадян, і на низку 

інших складових міжнародної діяльності. Але попри негативні фактори, у 

звітному році було зроблено багато корисного. 

 Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між  університетом 

та Українським проєктом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) який 

фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується та 

співфінансується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) 20 

здобувачів вищої освіти 3-6 курсів проходили агроінтернатуру на різних 

підприємствах Херсонської та Миколаївської областей з отриманням іменної 

стипендії на період проходження стажування. 

Тільки у 2020 році проєкт UHBDP профінансував 5 виїзних занять, 4 

круглих столів, ділову гру «Freshbiz» та бізнес-тренінг «Системний погляд на 

агробізнес». 

 

               

 
На фото: Фінал бізнес-тренінгу «Системний погляд на агробізнес» 

 

 



      

На фото: Виїзне заняття за темою: «Навчальна практика з плодівництва та 

виноградарства» на приватному підсобному господарстві «Павлівські»  

 

     
На фото: Виїзне заняття за темою: «Актуальні управлінські та інноваційні 

аспекти розвитку підприємства галузі плодоовочівництва» на НВП «5 ЕЛЕМЕНТ»   



 

 

 

 
 

На фото: Виїзне заняття за темою: «Основні тенденції просування дестинації на 

туристському ринку з використанням еко-продукції плодоовочівництва» на базі зеленого 

туризму «Чумацька криниця» 

 
На фото: Виїзне заняття за темою: «Формування іміджу підприємства на 

внутрішньому ринку» на прикладі сімейної виноробні «Курінь» 

 



 

  
На фото: Виїзне заняття за темою: «Основи екскурсійної справи» на прикладі 

ОПГ «Павлівські» 

 

У 2020 році Херсонський державний аграрно-економічний університет 

від проєкту UHBDP отримав  470 тис. грн. 

Університет також співпрацює із закордонними організаціями. У 2020 

 році заключили меморандуми про співпрацю: 

- Qingdao Agricultural University (Китай); 

-       Університет третього віку у Громадкі (Польща); 

-      Education in Ukraine (міжнародна організація, м.Київ); 

-      European University (Грузія). 

За несприятливих умов у світі, в зв’язку з карантинними обмеженнями, 

це значно менше ніж у попередньому році, але проте на досягнутому 

зупинятися не можна. 

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 ХДАЕУ 

протягом 2020 року продовжував роботу в напрямку реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу з Поморською 

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

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 2020 році два здобувачі 

вищої освіти перебували в Польщі на навчанні за програмою отримання 

подвійних дипломів. 

В рамках міжнародної політики Херсонський державний аграрно-

економічний університет створює умови та координує стажування викладачів 

і здобувачів вищої освіти за кордоном, організовує навчання в університетах-

партнерах, залучає іноземних професорів до викладацької діяльності в 

університеті,  влаштовує фахові екскурсії для спеціалістів з метою вивчення 

новітніх технологій та методик сучасного менеджменту в сільському 

господарстві розвинутих країн світу, забезпечує реалізацію в університеті  

численних міжнародних грантових проєктів. 

Важливою умовою успішного навчання та стажування за кордоном є 

спеціальна мовна підготовка, тому університет надає можливість здобувачам 

вищої освіти підвищити рівень володіння англійською, німецькою та 

польською мовами, а також випробувати себе в іншій системі організації 

навчального процесу, отримати додаткові знання і досвід в зарубіжних 

університетах, 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. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль наук про Землю в 

народному господарстві: стан і перспективи» (присвячена Всемірному дню 

Землі) 20 березня 2020 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція ««Інноваційне 

підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку» в 

рамках співпраці з Українським проєктом бізнес-розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP)» 16-17 квітня 2020 р. 

3. Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні конструкції 

та інноваційні будівельні матеріали» 14 травня 2020 р. 

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних 

змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи 

вирішення» 11-12 червня 2020 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Youth entrepreneurship as 

a key element in the development of regional potential» 29 вересня 2020 р. 

6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 

навколишнього середовища та раціонального природокористування в 

контексті сталого розвитку» 22-23 жовтня 2020 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» 11 

вересня 2020 р. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії 

сьогодення», 19 листопада 2020 р. 

 



 Поміж тим, НПП та здобувачі вищої освіти університету, 

впродовж 2020 року, були активними учасниками міжнародних 

конференцій, організаторами яких виступали інші заклади освіти. Серед 

них, наприклад: 

1.       IV International Scientific and Practical Conference «Topical 

issues of the development of modern science» (Болгарія, 12-14 лютого 2020); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Education 

and Individualization in Educational Institutions at Katowice School of 

Technology» (Польща, червень-жовтень 2020); 

3. Webinar «Launch of the Global Soil Doctors Programme»                

(Франція, 5 жовтня 2020); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Do 

desenvolvimento mundial como resultado de realizações em  ciência  e  

investigação  científica» (Португалія, 09 жовтня 2020); 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Tendances 

scientifiques de la recherche fondamentale et appliquee» (Франція, 30 жовтня 

2020); 

6. III  Міжнародна науково-практична конференція «EURASIAN 

SCIENTIFIC CONGRESS» (Іспанія, 22-24 березня 2020).  

7.    Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference: «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends» 

(Англія, 24 липня 2020); 

8.    International Competition of Student Scientific Works «Black Sea 

Science»  (Міжнародний конкурс наукових робіт); 

9.    11 з´їзд NACEE (мережа центів з аквакультури Центральної та 

Східної Європи) -відбувся дистанційно (Угорщина, 25 травня 2020); 

 10.  Міжнародна науково-практична конференція «Youth 

entrepreneurship as a key element in the development of regional potential» 

(Грузія, 29 вересня 2020). 

 

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

 



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

 

 

       
                                       

     

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

міжнародних конференціях 



 

Участь в олімпіадах допомагає виявленню та формуванню творчого 

покоління молодих науковців та практиків для різних галузей. В 2020 році 

здобувачі вищої освіти ХДАЕУ приймали участь у міжнародних 

олімпіадах, а саме: 

1. VI International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy (26-30 

листопада 2020); 

2. VIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech 

Republic (9-12 листопада 2020); 

3. IX International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey (16-19 

листопада 2020); 

4. XI International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, 

Netherlands (30 листопада 2020). 

 

       

       

                                   
На фото: сертифікати, що підтверджують участь здобувачів вищої освіти ХДАЕУ 

у міжнародних олімпіадах 

 
Участь у Міжнародних грантах 

 

За останні роки в Херсонському державному аграрно-економічному 

університеті значно розширилася мережа іноземних партнерів та збільшилась 



кількість міжнародних проєктів навчального та наукового напрямів. У 2020 році 

університет продовжував багаторічну співпрацю з провідними університетами та 

науковими установами Ізраїлю, Азербайджану, Польщі, Білорусі, Данії, Болгарії, 

Франції, США, Китаю. 

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи, 

якісного навчання здобувачів вищої освіти, університет приймає участь у 

реалізації міжнародних освітніх проєктів і програм та випробовує свої сили у 

нових проектах. 

ХДАЕУ плідно працює за програмою Еразмус +, а також в рамках 

співпраці Україна-Канада університет успішно працює з канадським проєктом 

«Український проєкт бізнес розвитку плодоовочівництва», в якому беруть участь 

викладачі та здобувачі вищої освіти університету. 

 

Стажування НПП за кордоном 

  

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» стажування - це набуття 

особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності. 

Стажування передбачає засвоєння найкращого вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання 

обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня. Це є невід’ємною 

складова для НПП. 

Капліна А.І. завершила 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. 
   

              
На фото: Відео конференція «New and innovative teaching methods» 

 



 
На фото: Сертифікат Капліної А.І., що засвідчує проходження стажування за 

темою «New and innovative teaching methods» 

 

           Димова Г.О. завершила стажування педагогічних працівників Wyższa 

Szkoła Biznesu - National-Louis University за програмою підвищення кваліфікації 

«Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології», м. Новий Сонч. 

    Марковська О.Є., Гречишкіна Т.А., Дудченко В.В. пройшли стажування з 

розвитку міжнародних навичок на тему « Using the opportunities of cloud services 

on the example of google meet|, google classroom platforms in the modern online 

education», м.Люблін. 

    
     Жуйков О.Г. пройшов стажування за темами «Органічне сільське 

господарство в рослинництві та переробці» та «Сучасна теорія та практика в 

органічному виробництві: рослинництво, переробка, зберігання, маркування, 



відслідковування продукції та пробоотбір», Латвія. 

  Морозова О.С. пройшла програму стажування за програмою підвищення 

кваліфікації на тему «Innovative education technologies». 

                                       
    Боровік Л.В. завершила  стажування педагогічних працівників на тему 

«Education and Individualization in Educational Institutions», Польща. 

    Бреус Д.С. та Макуха О.В. завершили стажування в Scientific and 

pedagogic internship in Cuiavian University на тему «Innovative factors and 

conditions for sustainable development of agricultural education», Польща. 

 

              
   

                  Ознайомча практика здобувачів вищої освіти  за кордоном 

Ознайомчі виробничі практики здобувачів вищої освіти 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. 

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. Широкою популярністю користуються країни північної та 

центральної Європи. Проблемним залишається рівень мовної підготовки, що 

значно стримує перспективи підбору бази практики, та обмеженість профілів 

аграрних підприємств за кордоном, які відповідають напрямку підготовки та 

досвіду наших здобувачів вищої освіти. 

Університет має договори щодо організації практик за кордоном з 

партнерами в Україні та за її межами. 

Незважаючи, на епідемічні обставини у світі, на підставі діючих 

меморандумів про співпрацю здобувачі вищої освіти мали змогу пройти 

практичну підготовку за кордоном, данні наведені у таблиці нижче. 

Таблиця 

Кількість здобувачів вищої освіти які пройшли практичну 

підготовку за кордоном 

Країна 2019 рік 2020 рік 

Німеччина 67 41 

Туреччина 1 - 

Болгарія 6 - 

Кіпр 1 - 

Англія 2 - 

 

В цілому в 2020 році не відбулося підвищення загальної кількості 

здобувачів вищої освіти, 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. 
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