
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання ради роботодавців факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою зі спеціальності 194 «Гідротехнічне 

будівництво, вод»на інженерія та водні технології 

 

10.11. 2019р.                                                                                             м. Херсон 

 

Голова -  Картавцев М.М., директор приватного акціонерного товариства 

молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК) 

Секретар – Шапоринська Н.М. 

 

Присутні: Яремко Ю.Є, перший проректор, проректор з науково – 

педагогічної роботи; Чемерис М.В.- Херсонське міське управління 

водопостачання та каналізації; Козленко Є. В. - Управління каналів 

Інгулецької зрошувальної системи; Романенко О.О., - Управління Північно – 

Кримського каналу; Дудченко В.В. - Інституту рису НААН України; 

Дубачинський А.Г. - ТОВ АТФ «Агро Діло»; Давискиба Р.Т. - Херсонське 

державне підприємство геодезії, картографії та кадастру, ДП 

«Херсонгеоінформ»; Шапран І.А. - Державне управління Держгеокадастру у 

Херсонській області; Мельник М.А. - Херсонська філія державної установи 

«Інститут охорони ґрунтів України», ХФ ДУ«Держгрунтохорона»; Пєсков І. 

В. -Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства 

юстиції України, ОНДІСЕ; Ріпенко А.І. - Херсонське відділення ОНДІСЕ; 

Романюк С.С. - приватне підприємство «Індустріальна промислова 

компанія»; Петрук В.М. - Державний науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»; Галіберда О. М., - ТОВ 

«Будівельне монтажне управління 617»; Калініченко В.А. - ТОВ «Будівельне 

монтажне управління 617»; Попова Т.М. - ТОВ ВКП «ССМУ 10»; Картавцев 

М.М. - приватне акціонерне товариство молодіжний житловий комплекс 

(ПрАТ МЖК); Коріфадзе М. А. - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сигма-Агро-Інвест»; Пакула О. А. - Товариство з обмеженою 

відповідальністю  «Миколаївводпроект»; Уманська В. В. - Державне 

підприємство"Дослідне господарство інституту рису Національної Академії 

Аграрних Наук України"; Литвин С. М. Управління Головного Каховського 

магістрального каналу; Шукрута О. М. Чаплинське управління водного 

господарства; Кулаковський А. М. - Каланчацьке управління водного 

господарства; Горобей Г. М. - Олешківське міжрайонне управління водного 

господарства; Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою; заст. декана ФВГБЗ Волошин Н.Н.; 

Шапоринська Н.М. - завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної 

інженерії та водних технологій; Чеканович М.Г., завідувач кафедри 



будівництва; Дудяк Н.В., завідувач кафедри геодезії, картографії та 

землеустрою.  

 

 

Порядок денний 

 

1. Про підведення підсумків діяльності Ради за 2019 рік. 

Доповідає Картавцев М.М., директор приватного акціонерного 

товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК). 

2. Про участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої 

освіти. 

Доповідає: Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою. 

3.Про забезпечення працевлаштування випускників Університету 

(попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим 

місцем). 

Доповідає: Горобей Г.М. – Олешківське міжрайонне управління 

водного господарства 

4. Про проведення спільних конференцій, шкіл – семінарів для 

школярів та студентів та інших заходів. 

Доповідає: Картавцев М.М., директор приватного акціонерного 

товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК). 

 

Різне 

 

По першому питанню слухали: голову ради роботодавців Картавцева 

М.М., директора приватного акціонерного товариства молодіжний житловий 

комплекс (ПрАТ МЖК), який підвів підсумки діяльності Ради за 2019 рік. 

Який звітував зібранню за роботу, яка була проведена у 2019 році. Рада 

роботодавців та адміністрація факультету постійно взаємодіяли у питаннях 

підвищення іміджу Університету, забезпечували його фінансову стабільність, 

підвищення якості навчальних планів, їх науково – методичного і 

матеріально – технічного забезпечення, реалізації і ресурсної підтримки 

виробничих і переддипломних практик студентів, проведення спільних 

конференцій, шкіл – семінарів для студентів, аспірантів і молодих вчених, 

участі в експертизі підготовки випускників, забезпеченні їх 

працевлаштування, проведені постійного моніторингу якості підготовки 

випускників. Організації підвищення кваліфікації та стажувань науково – 

педагогічних працівників, співробітників Університету та роботодавців тощо. 

Постановили: прийняти до відома. 

 

По другому питанню слухали: Артюшенко В.В., декана факультету водного 

господарства, будівництва та землеустрою, який доповів про спільну 

продуктивну працю членів ради роботодавців в екзаменаційних комісіях з 

атестації здобувачів вищої освіти. Які безпосередньо приймали активну 



 


