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Студентка агро-
номічного факульте ту 
Владислава Доцен ко 
часта гостя мис тець-
ких заходів універ-
ситету, учасниця літ-
студії «Гармонія». 21 
вересня вона взяла 
участь у творчій зустрічі молодих літера-
торів міста «Ода рідному місту». Захід від-
бувся у Будинку мистецтв та об’єднав сту-
дентську молодь з шести ВНЗ Дніпра. Мо-
лодь знайомилась і знайомила присутніх 
зі своїми поетичними кроками, власним 
творчим темпоритмом. Гідно представила 

себе у творчому колі наша студентка 
В. Доценко з віршем про місто.

Ось уривок з прочитаного.
«Туманом поросло велике місто
І не здіймає більше своїх крил,
Мов зачаїлось серед сенсу й змісту,
Чекаючи дощу з проміння стріл.
Воно чекає ще незнаного світанку,
Ховається під кожухом надій
І припада до кожної фіранки…
Ти лиш поглянь, почуй і зрозумій!».

Шукайте себе, творіть, знайомтесь зі 
світом! Творчих успіхів Владиславі та 
усім студентам, що прагнуть самовислов-
лення засобом творчості.

Творчість: спроба самовисловлення

Про заснування  
садівництва  

в Катеринославі

Осіння школа  
Ради молодих вчених

Необхідною складовою сучасної науки 
є участь у грантових проектах. Вже багато 
років гранти є основою фінансування нау-
кових досліджень у розвинутих країнах. 
Розробка і управління науковими проек-

тами передбачає в першу чергу знання 
того, яким чином слід складати грантові 
заявки. Тому за підтримки Ради молодих 
вчених Дніпропетровської області, Моло-
діжного центру Дніпропетровщини, Дні-
пропетровської обласної ради і особисто 
голови ради Гліба Пригунова 15-17 верес-
ня було проведено Осінню школу молодих 
вчених з грантрайтингу. У цьому заході 
від  Університету взяли участь професор, 
завідувач кафедри маркетингу Р.М. Безус,  
доцент кафедри технології зберігання і 
переробки сільськогосподарської продук-
ції С.Ю. Миколенко, доцент кафедри фі-
нансів та банківської справи Н.П. Дуброва 

і доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ 
М.В. Кравченко.  

Школа включала в себе аспекти тре-
нінгу із паралельним формуванням кон-
курсних заявок учасників, які розподі-
лились на 7 команд із метою створення 
індивідуальних проектів за попередньо 
визначеними грантовими напрямами. За-
вдяки участі у заході наших науковців 
започатковано співпрацю із представни-
ками влади, бізнесу і громадських орга-
нізацій у рамках проектів Міністерства 
регіонального розвитку за напрямком 
«Розвиток людського потенціалу» – Між-
народний форум «Бізнес. Освіта. Іннова-
ції», Erasmus+ «Мobility project for young 
people and youth workers – KA105» і  про-
грамі «EdCamp in a Box 3.0». 

Світлана Миколенко, голова ради  
молодих вчених ДДАЕУ, к.т.н., доцент

Осіння школа вчених 
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В рамках на-
вчальної поїзд-
ки до сільсько-
господарського 
п ідприємства 
«Молочарське» 
П о к р о в с ь к о -
го району Дні-
пропетровської 
області 12 ве-
ресня студенти 
третього курсу 
спеціальності «Маркетинг» (групи 
МР-1-15 та МР-2-15) за підтримки рек-
тора ДДАЕУ Анатолія Степановича 
Кобця та Кооперативної Академії / 
Cooperative Academy відвідали сіль-
ськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Добробут Андріївки» 
та СП «Молочарське», де поспілку-
валися з виконавчим директором 
СОК «Добробут Андріївки» Сергієм  

Захаренком, членом  
правління ОСОК 
«Госпо дар» Олексієм  
Захарчуком та мене-
джером демонстра-
ційної ферми Віта-
лієм Ткачем, які ви-
світлили студентам 
особливості розвитку 
кооперативного руху 
в Дні про петровській 
області. 

Також студен-
ти ознайомилися з 
умовами отримання 
якісної молочної си-
ровини та навіть взя-
ли участь в профілактичному огляді 
тварин на молочній фермі СП «Мо-
лочарське». Тепер майбутні маркето-
логи чітко усвідомлюють, що якісний 
продукт є спільною працею багатьох 

спеціалістів як виробничої сфери, так 
і економічних спеціальностей.

Ігор Білоткач,  
доцент кафедри маркетингу

Знайомство з кооперативами області

О л е к с а н д р  
Б а з а в у ц ь к и й 
група А1-17 (ку-
ратор групи 
М.В. Маренічен-
ко). Приїхав на 
навчання з міста 
П’ятихатки. У ме-
не друг агротех-
нік, навчається в 
ДДАЕУ на інже-
нерному факуль-
теті, він мені сказав, що є такий напрям 
підготовки, є агрономічний факультет –  
я з дитинства хотів стати агрономом. 
Тому саме сюди здав документи, всту-
пив. Мені в аграрно-економічному уні-
верситеті дуже подобається: будівля 
навчального закладу, і цікаві лекції, і 
викладачі добрі люди й цікаві особис-
тості. Я староста групи, у нас з одно-
групниками була можливість попити 
кави, познайомитись, поговорити ко-
лективом – всі дуже хороші, разом з під-
групою «В» нас 27 чоловік. Переважна 
більшість з нашої області, або Дніпра. 
Ми поки що орієнтуємось в навчально-
му процесі, але це така відмінність зі 
школою у кращий бік, мені це до впо-
доби. Хотілося б яскравих вражень під 
час студентських років, щоб ми з одно-
групниками залишались дружними, як 
от зараз. Також ми готові їхати в поле, 
вже приготували одяг.

Каріна Кот, МР-1-
17 (куратор К.Г. Тубо-
лець). Я родом з Доне-
цька, закінчувала школу 
у місті Павлограді, куди 
я переїхала з батьками і 
братом. Вступила сюди 
на маркетолога. Обрала 
я цю професію, бо впев-
нена, що вона завжди бу-
де затребувана на ринку 
праці, хотілося б робити 
рекламу в Україні більш 
цікавою, не таку як зараз 
є. Мені не зрозуміло чому маркетоло-
ги роблять її такою, може думають, 
що лише таку населення, потенційні 
покупці товару, буде сприймати її нор-
мально. Професія маркетолога мені 
подобається й тим, що вона творча, по-
требує постійного розвитку і креатив-
ності. А ще не потрібно математики як 
наприклад, на менеджменті або еконо-
міці. Студенти нашої групи з Дніпро-
петровської, Запорізької, Вінницької 
областей, пощастило, що в нашу гру-
пу потрапила дуже хороша молодь, ми 
вже подружились. Міркуючи про на-
вчання в ВНЗ взагалі, я думала буде 
складно, напружливо, а зараз бачу, що 
це неймовірно цікаво. Ми можемо ви-
словлювати своє бачення, почуватися 
повноправними учасницями навчаль-
ного процесу.

Також відвідала День міста – 
взагалі мені подобається тут, 
це велике мультинаціональне 
місто, де багато молоді. 

Вікторія Марків МР-1-17 
(куратор К.Г. Туболець). Я 
приїхала з містечка Верхів-
цеве, у батьків ще дві доньки 
крім мене. Поки що я тужу, 
на вихідних їздила додому, з 
містом ще не познайомилась 
зблизька. Тут, в ДДАЕУ на-
вчається багато моїх знайо-
мих, вони як жива реклама, 

зацікавили мене. Я рада, що обрала 
саме цей ВНЗ, під час вступу – ДДАЕУ 
був першим пріоритетом. Приємно, що 
тут хороші викладачі, бо як ми тут по-
чуваємось залежить багато в чому від 
них. Цікаві домашні завдання, буду ста-
ратись – мені тут дуже цікаво. Я вже в 
очікуванні практики і пізнання нового.

Ольга Сермятіна А-3-17 (куратор  
О.О. Іжболдін). Народилась у селі 
Тимрюк, Нікольського району, До-
нецької області. Я мріяла про профе-
сію агронома з дитинства, у мене тато 
агро ном, працює в агрохолдінгу і я ду-
же люблю проводити, час знаходячись 
поряд із землею, рослинами. Це дуже 
цікавий процес, коли вивчаєш хворобу 
дерева, лікуєш його, або збираєш пер-
ші плоди, які виростила власноруч. 

Першокурсники он-лайн

Зліва направо  
В. Марків та К. Кот

Продовження на 6 стор.
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• Міжнародний 
відділ інформує

Відкриття конкурсу на участь в 
програмі ERASMUS+ на ІІ семестр 
2017-2018 н.р.

Університет-партнер: Університет 
м. Жирона, Іспанія http://www.udg.
edu/internacional.

Вид стажування: Наукова акаде-
мічна мобільність. Кількість місць: 2 
місця. Тривалість стажування: 4 міся-
ці (січень – квітень 2018 р.).

Вид робіт: Лабораторні досліджен-
ня стосовно техногенного забруднен-
ня ґрунтів, флори і фауни: повний 
цикл від підготовки зразків до прове-
дення хімічних аналізів.

Освітній рівень: Аспірант (денна і 
заочна форми навчання).

Вимоги до претендентів:
Навички/досвід роботи в лаборато-

рії в згаданій сфері.
Володіння англійською мовою на 

розмовному рівні. Додатковим бону-
сом буде володіння іспанською мовою.

Умови стажування: Згідно умов 
програми Erasmus+ KA1.

Закінчення терміну подання зая-
вок на конкурс: 31.10.2017 23:59 за ки-
ївським часом.

Адреса для подання заявок: 
interdsau@gmail.com, kharytonov. 
m.m@dsau.dp.ua.

Список документів, що подаються:  
• Резюме (CV). • Мотиваційний лист.  
• Копія першої сторінки закордонно-
го паспорту. • Рекомендаційний лист/
листи, що підтверджують компетен-
ції кандидата (в довільній формі).

Процедура відбору: Документи, 
вчасно подані кандидатами на стажу-
вання, будуть розглянуті комісією. 
Кандидати отримають на електронні 
адреси запрошення на співбесіду, яка 
відбудеться в період з 01.11.2017 по 
05.11.2017 року. Співбесіда буде про-
водитись англійською мовою. Резуль-

тати відбору будуть оголошені канди-
датам 10 листопада 2017 року.

Програма стажування українських 
студентів в університетах Канади 
(Сanada’s Mitacs Globalink Research 
Internship Program for Ukraine)

Cтуденти вашого університету мо-
жуть подати заявку на участь у програ-
мі Сanada’s Mitacs Globalink Research 
Internship Program for Ukraine

Запрошуємо студентів 3-го курсу 
різних наукових дисциплін: від ін-
женерних, технічних і математичних 
до гуманітарних і соціальних наук, 
прийняти участь у програмі Сanada’s 
Mitacs Globalink Research Internship 
Program for Ukraine.

Подати зявку на участь можна за 
посиланням: http://www.mitacs.ca/en/
programs/globalink/globalink-research-
internship

Кінцевий строк подачі 18 вересня 
2017 р.

Програма Mitacs Globalink Research 
Internship – це міжнародна ініціатива 
для іноземних студентів з Австралії, 
Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Ні-
меччини, Мексики, Саудівської Ара-
вії, Тунісу та України для дослідниць-
кого стажування в Канаді. З травня по 
вересень кожного року, учасники, що 
пройшли відбір, беруть участь в 12-
тижневому дослідницькому стажу-
ванні під керівництвом канадських 
викладачів університетів з різних на-
укових дисциплін.

Програма стажування в даний час 
доступна в більш ніж 60 універси-
тетах Канади (повний список можна 
переглянути за посиланням, у роз-
ділі «Student Information»). Випус-
кники програми Globalink Research 
Internship, що зацікавлені в повернен-
ні до Канади для навчання в магістра-
турі, мають право на отримання сти-

пендії Globalink Graduate Fellowship.
Програма включає: • роботу над 

спільним проектом з професором ка-
надського університету (згідно ваших 
інтересів, навичок та попереднього 
досвіду); • переліт до Канади; • транс-
фер з аеропорту до місця вашого про-
живання; • стипендію на житло, хар-
чування та проживання; • медичне 
страхування; • зарахування на період 
стажування до канадського універси-
тету; • підтримку студентів-менторів 
на кампусі канадського університету; 
• можливість відвідування заходів, 
воркшопів, семінарів з професійного 
розвитку; • сертифікат, що підтвер-
жує проходження програми Globalink 
Research Internship.

Для участі у програмі Globalink 
Research Internship студенти пода-
ють такі документи:

Онлайн-заявка на участь у про-
грамі.

СV з описом наукових інтересів 
(шаблон).

Лист-рекомендація від професора 
чи наукового керівника з описом до-
свіду досліджень та наукових інтер-
есів (інструкція).

Виписка з оцінками від універси-
тету (підтвердження рівня середнього 
академічного балу вище 80%).

Важливо!
Екзамен з англійської чи французь-

кої мови не потрібний. Рівень володін-
ня мовою визначається професором з 
Канади під час Skype-інтерв’ю.

Всю детальну інформацію можна 
знайти на сайті: http://www.mitacsua.org/

Приєднуйтесь до спільноти у FB: 
https://www.facebook.com/MitacsUA

Залишились питання? Постав їх 
координатору: пиши info@mitacsua.
org або телефонуй + 38 095 655 15 91 
Ірина.

Оголошення про конкурси

Шановні колеги запрошуємо вас взяти участь у наступ-
них конференціях:

– Міжнародна науково-практична конференція «Зоотех-
нічна наука: стан проблеми та розвитку». 12-13 жовтня 2017 р.

– ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція молодих учених «Сучасний стан і перспективи 
розвитку аграрного сектору України». 11-12 жовтня 2017 р.

– Науково-практична конференція аспірантів, здобува-
чів та викладачів біотехнологічного факультету за резуль-
татами науково-дослідної роботи 2017 року «Досягнення 
науки – в освітній процес». 23 жовтня 2017.

– V Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція Маркетинг, як найважливіша складова функ-
ціонування системи аграрного бізнесу. 25-26 жовтня 2017 
року.

– Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економі-
ки: проблеми, пріоритети, перспективи». 26-27 жовтня 2017 р.

– XVII Науково-практична конференція «Актуальні 
аспекти хвороб органів шлунково-кишкового тракту сви-
ней. Особливості патологоанатомічної і лабораторної діа-
гностики». Жовтень 2017 р.

Анонс конференцій 
Анонс міжнародних, всеукраїнських та науково-практичних конференцій на жовтень 2017 р.,  
які відбудуться на базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.



Департамент сільського госпо-
дарства Сполучених Штатів (USDA: 
https://www.usda.gov/) вже більше 
20 років фінансує Faculty Exchange 
Program (FEP: https://www.fas.
usda.gov/programs/faculty-exchange-
program), мета якої – підтримати 
професійний розвиток викладачів 
економічних спеціальностей аграр-
них вузів України. 

Учасниками FEP, за історію її 
існування, стали п’ять представ-
ників ДДАЕУ, а в 2017 році гран-
ти на участь отримали одразу двоє 
учасниць з нашого університету: 
зав. кафедри інформаційних сис-
тем і технологій професор Наталя 
Костянтинівна Васильєва та доцент 
кафедри менеджменту і публічно-
го управління, начальник відділу 
міжнародних зв’язків Воловик Іри-
на Анатоліївна.

Відбір на програму FEP прово-
диться щорічно на конкурсних заса-
дах в кілька етапів: спочатку конкурс 
заявок-анкет, в яких учасники обґрун-
товують свою мотивацію для участі 
(вдосконалення навчальних програм 
і курсів, розробка нових навчальних 
дисциплін, розвиток викладацької 
майстерності, отримання досвіду про-
ведення наукових досліджень, підви-
щення навичок роботи з фермерами 
та бізнесом в якості дорадника, кон-
сультанта тощо). На наступному етапі 
представник USDA проводить співбе-
сіду англійською мовою, яка триває, 
як правило, близько години і дозволяє 
особисто пересвідчитись у мотивації 
учасників та виявити рівень їх мов-
ної підготовки. Кожного року біля 50 
кандидатів проходять такий відбір, 

тому участь одразу двох викладачів 
від ДДАЕУ є вагомим результатом. 
Всього в 2017 році було відібрано 10 
учасників.

Програма стажування розпочалась 
в кінці липня і завершиться в грудні. 
Базовими університетами для наших 

учасниць 
стали Уні-
верситет 
М і с с у -
рі (http://
missour i.
edu/) та 
Універси-
тет шта-
ту Огайо 
(http://osu.
edu/). 

Наразі 
триває другий місяць програми, і 
учасники вже встигли:

• побувати в офісі USDA у Вашинг-
тоні та отримати інформацію щодо 
діяльності одного з найбільших за 
чисельністю Департаментів Уряду 
США (другий після Пентагону);

• ознайомитись з підрозділами 
USDA та їх функціями в системі ін-
формаційного, науково-технічного, 
консультаційного та фінансового за-
безпечення на федеральному рівні, 
на рівні штатів та графств (county – 
адміністративно-територіальна оди-
ниця в межах кожного штату);

• відвідати велику кількість сіль-
ськогосподарських підприємств різ-
них форм організації бізнесу та спе-
ціалізації (сімейні ферми, корпорації, 
кооперативи, ферми амішів та меноні-
тів, аукціони, біржі, фермерські асоці-
ації тощо);

• скласти для себе навчальну програ-
му на один семестр і відвідувати заняття 
на рівні з американськими студентами;

• ознайомитись з особливостями 
організації навчального процесу в 
американських університетах;

• познайомитись з українською діа-
спорою у Клівленді (одна з трьох най-
більших в США), відвідати Україн-
ський Музей-архів (http://www.
umacleveland.org/) та парад діаспори 
до Дня незалежності;

• відчути енергію американського 
футболу на змаганнях університет-
ських футбольних команд;

• доторкнутись до скарбів амери-
канської культури в музеях Вашингто-
ну (https://www.si.edu/about/museums), 
які є безкоштовними для відвідува-
чів; і ще багато чого цікавого.

В наступних випусках Наталя та 
Ірина розкажуть читачам про свої 
враження від програми. Якщо у Вас 
виникнуть запитання, їх можна над-
силати на адресу редакції (brega@
ua.fm), а ми передамо їх учасницям.

«Вісті ДДАЕУ» вересень 20174

Шлях до Америки

В селі Світлогірське (Дніпропетров-
ська область) відбувся Всеукраїнський 
день поля, присвячений сортовій агро-
техніці  соняшнику та сорго.

На заході були присутні керівники та 
агрономи 150-ти господарств різних об-
ластей степової та лісостепової зон Укра-
їни. На заході виступив із змістовною до-
повіддю  «Сучасна система удобрення 

соняшника та сорго в умовах посушливого клімату» за-
відувач кафедри агрохімії ДДАЕУ, доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор С.М. Крамарьов.

 Учасники цього заходу змогли ознайомитись в польо-
вих умовах з сучасними гібридами та сортами соняшнику 

і сорго, які добре адап-
туються до посушли-
вих кліматичних умов 
степової зони України 
і навіть за таких кри-
тичних умов вирощування здатні порадувати фермерів 
високими показниками врожайності.

 Фермерам і керівникам господарств була проведена 
екскурсія на полігон з різними сортами і гібридами со-
няшнику та сорго.

Особливу зацікавленість у присутніх викликали сорти 
та гібриди високоолійного соняшнику і гібриди сорго, які 
не вилягають й майже не утворюють пасинків та дружно 
дозрівають.

День поля
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Учасники самодіяльних колективів 
Дніпропетровського сільськогосподар-
ського інституту 1980-ті роки.

На порозі рідної alma-mater зустріч за 20 років, червень 1983 рік. 
Випускники 1963 року факультету механізації сільського госпо-
дарства ДСГІ.

Фотознімок 
розповість

 На цьому цікавому захо-
ді вчених, однодумців по-
бували і представники фа-
культету ветеринарної ме-
дицини декан, доцент Іван 
Бібен та заступник декана 
з виховної роботи, доцент 
Володимир Зажарський. 

У конференції взяли 
участь вчені з майже з усіх 
профільних закладів Украї-
ни і пленарне засідання, 
і секційні були змістовними, кон-
ференція була чудово організована. 
Учасники вважають зустріч ветса-
некспертів чудово проведеною і ко-
рисною та висловлюють щиру подяку 
Івану Володимировичу Яценку осо-
бисто, всім співробітникам кафедри і 
керівництву ХДЗА.

Також для учасників конферен-
ції та гостей було влаштовано куль-
турну програму: екскурсія в Свято-

Благовіщенський кафедральний собор 
(м. Харків) та «Фе́льдман-Екопа́рк» –  
регіональний ландшафтний парк у 
Дергачівському районі Харківської 
області. Також студентами (директор 
Інституту конярства ХДЗВА Петруш-
ко М.П.) було представлено чудову 
виставу кінного театру ХДЗВА.

Приємністю на цій конференції 
була презентація підручника «Гігіє-
на і експертиза харчових тваринних 

г ідробіон-
тів та про-
дуктів їх 
переробки» 
у 2-х части-
нах, авто-
рами якого є відомі вчені в Україні: 
почесні члени кафедри ветеринарно-
санітарної експертизи та судової ве-
теринарної медицини Харківської 
державної зооветеринарної академії –  
професор Фотіна Т.І. (Суми), доцент 
Богатко Н.М. (Б. Церква), доцент  
Бібен І.А. (Дніпро), доцент Бу-
калова Н.В. (Б. Церква), професор  
Петров Р.В. (Суми), доцент Бінке-
вич В.Я. (Львів). Видання рекомен-
довано до друку радою науково-
методичного центру «Агроосвіта» 
МОН України та вченими радами 
ХДЗА, ДДАЕУ,СНАУ, БНАУ.

Деканат факультету  
ветеринарної медицини ДДАЕУ

Участь у Харківській конференції
14-15 вересня 2017 р. в Харківській державній зооветеринарній 

академії проходила науково-практична і навчально-методична 
конференція, присвячена 140-річчю з дня народження вченого-
ветсанексперта, професора Петрова Олексія Михайловича (1877-
1943) та 90-річчю заснування кафедри ветеринарно-санітарної 
експертизи та судової ветеринарної медицини «Актуальні питан-
ня, новітні здобутки та перспективи розвитку гігієни і експертизи 
 харчових продуктів та судової ветеринарної медицини».
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1 жовтня ви-
повнюється 80 
років Володи-
миру Хомовичу 
Ківеру, профе-
сору кафедри 
сільськогоспо-
дарських гідро-
технічних ме-

ліорацій, члену-кореспонденту На-
ціональної академії аграрних наук 
України, вченому у галузі зрошу-
вального землеробства в Україні.

За результатами досліджень опу-
бліковано понад 200 наукових робіт. 
Під керівництвом професора В. Х. 
Ківера захищено 11 дисертаційних 
робіт на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських 
наук та 3 докторських дисертації.

Колектив наукової бібліотеки та 
ветеранська організація універси-
тету щиро вітають ювіляра, люди-
ну, величезний життєвий доробок 
якої гідний поваги і наслідування. 
Многії і довгії Вам літа!

Володимир Хомович є автором 
багатьох наукових робіт. Пропону-
ємо бібліографію окремих його на-
укових публікацій.

Вітаємо ювіляра!

Біоенергетична оцінка зрошення та добрив при вирощуванні за-
програмованих урожаїв кукурудзи в степу України / В. Х. Ківер,  
Д. М. Онопрієнко, М. М. Жовтонога // Вісн. аграр. науки. – К. : Аграр-
на наука, 1998. – С. 49-51.

Вдосконалення технології вирощування кукурудзи на зрошу-
ваних землях степової зони України / В. Х. Ківер, В. Д. Сахаров,  
Д. М. Онопрієнко // Вісн. Дніпропетр. держ. аграр. ун-у. – Дніпропе-
тровськ: ДДАУ, 2001. – № 1. – С. 46-49.

Ефективність удобрювального зрошення при вирощуванні куку-
рудзи на зерно / В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко // Вісн. Дніпропетр. 
держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2007. – № 1. – С. 52-55.

Ефективність застосування мінеральних добрив з поливною водою 
при вирощуванні кукурудзи на зерно в Степу України / В.Х. Ківер,  
Д.М. Онопрієнко // Бюлетень Інституту зернового господарства 
УААН : наук.-метод. центр з проблем зернов. госп-ва. – Дніпропе-
тровськ : Нова ідеологія, 2009. – № 35. – С. 59-62.

Вплив фертигації на продуктивність і якість зерна кукурудзи 
/ В.Х. Ківер, Д.М. Онопрієнко // Агроном. – 2011. – № 2. – С. 100-103.

Вплив фертигації на продуктивність кукурудзи / В.Х. Ківер, Д.М. Оно-
прієнко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного універси-
тету : наук.-теорет., наук.-практ. журн. / Дніпропетровський ; гол. ред.  
А.С. Кобець. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. – № 2. – С. 32-37.

Вплив засобів внесення мінеральних добрив на врожайність зер-
на кукурудзи / В.Х. Ківер, Д.М. Онопрієнко // Агрохімічні та агро-
екологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використан-
ня добрив : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присв.  
150-річчю від дня народження акад. Д.М. Прянишнікова та Міжнар. 
Дню агрохіміка (08–10 черв. 2015 р.). – Львів, 2015. –С. 254-260.

Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс: 
проблемы и перспективы развития : моногр. / [Р.Р. Ахмедханова,  
В.Ф. Кивер, П.Л. Шиян, …, Д.М. Оноприенко и др.]. – Одесса : Ку-
приенко С. В., 2015. – 172 с.

Экономия водных и энергетических ресурсов в агротехнологии 
кукурузы на поливных землях Украины / В.Ф. Кивер, Д.М. Онопри-
енко // Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комп-
лекс: проблемы и перспективы развития : моногр. – Одесса : Ку-
приенко С. В., 2015. – С. 118-134.

Ефективність використання азотної кислоти, розбавленої з по-
ливною водою в агротехнології виробництва кукурудзи / В.Х. Ківер, 
Д.М. Онопрієнко // Вісн. Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-ту – 2016. –  
№ 3. – С. 38-43.

Родючість ґрунту при застосуванні мікроелементів, меліорантів 
і азотної кислоти в агротехнології поливної кукурудзи / В.Х. Ківер, 
Д.М. Онопрієнко // Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і 
шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 листоп. 2016 р.). – 
Дніпро : Ідея, 2016. – С. 101-104.

Фертигація і гербігація в зрошуваному землеробстві України : 
моногр. / В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко. – Дніпропетровськ : Грінь 
Д. С., 2016. – 148 с.

Енергозаощадливі технології виробництва зерна кукурудзи на 
поливних землях України / В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко // Вода : 
проблеми та шляхи вирішення : зб. статей наук.-практ. конф. із між-
нар. участю (м. Рівне, 5–8 лип. 2017 р.). – Житомир : ЕЦ Укрекобіо-
кон, 2017. – С. 132-137.
Людмила Прудка, заступник директора наукової бібліотеки

Я планую в майбутньому, коли у ме-
не буде достатньо знань і досвіду роз-
вивати аграрний сектор, займатись 
землею. Пройшло не так багато часу в 
новому навчальному закладі, але вже 
зрозуміло, що тут затишно, цікаві за-
няття, Євген Іванович Лепеть, я думаю, 
справив враження не тільки на мене –  
змістовністю заняття, манерою ви-
кладу матеріалу, який однозначно 
викликав інтерес у слухачів. Декан 
Олександр Олександрович Мицик ду-
же позитивна людина, мені здається 
він заряджає позитивом кожного на 
потоці до нових звершень, мотивує 
на рух вперед! Встигла прогулятись 
лише парком імені Т.Г. Шевченка, 
там «море» білок, вони дуже грайли-
ві і ручні. Вражає і панорама з наших 
 аудиторій на місто.

Дар’я Москалець А-3-17 (кура-
тор О.О. Іжболдін). Я з маленького 
села Зоря Криничанського району, 
закінчила школу у сусідньому селі 

Божедарі вка . 
Батько працює 
на землі, має 
невеличке фер-
мерське госпо-
дарство. І я за-
вжди знала, що 
це буде і мо-
єю профе сією, 
все дитинство 
я каталась на 
т р а к т о р а х , 
комбайнах, та й рослини різні люблю 
вирощувати. В університеті  мені по-
добається, викладачі такі приємні, 
зрозуміло все пояснюють, на занят-
тях з хімії цікаво, і предмет «сіль-
ськогосподарські машини» певно бу-
де моїм улюбленим. Дуже позитивні 
одногрупники, приємно спілкува-
тись – кожен по-своєму має чим за-
цікавити. В місті я була багато разів, 
у мене сестра тут мешкає, тут є на що 
подивитись, куди піти.

Анатолій Пупу А-3-17 
(куратор О.О. Іжболдін).  
Я народився і виріс у міс-
ті Волновасі. Мій батько 
має власну землю, ви-
рощує соняшник, озиму 
пшеницю, ячмінь. Взага-
лі мій батько (хоча за пер-
шою освітою – ветеринар), 
дядько і обидва дідусі  
агрономи, тому з раннього 
дитинства бачив працю на 
землі, мені це подобаєть-
ся. Я знайомий з одним 

хлопцем з другого курсу, він мій зем-
ляк, розповів мені про цей заклад. По-
чуваюся тут вільно, думаю, буду брати 
активну участь у різних заходах. 

Всім першокурсникам, одногруп-
никам бажаю розуміння, що вони 
отримують освіту не для когось, а для 
себе. Мати мету, ціль до якої треба 
йти, долаючи всі перешкоди. Я гото-
вий вже й зараз взути калоші й від-
повідний одяг і проводити досліди у 
полі – це дуже цікаво.

Зліва направо  О. Сермятіна,  
А. Пупу та Д. Москалець

Першокурсники он-лайн
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У вересні цьо-
го року колектив 
нашого універси-
тету віншує юві-
лярку Любов Іва-
нівну Гулу. Лю-
бов Іванівна про-
йшла непростий 

життєвий шлях. Вона народилася у 
1957 році в місті Сєверодонецьк Лу-
ганської області. Закінчила повний 
курс навчання на режисерському 
факультеті Ворошиловградського 
культурно-освітнього училища. Пра-
цювала старшим методистом відділу 

театрально-хореографічного мисте-
цтва Науково-методичного центру 
народної творчості м. Ворошиловгра-
да, паралельно отримала вищу освіту 
закінчивши Харківський державний 
інститут культури. З 1984 року її жит-
тя пов’язане з нашим містом. Тут вона 
почала працювати у Палаці студентів 
керівником гуртка художнього сло-
ва, методистом, завідуючою масовим 
відділом. З 1989 року Любов Іванівна 
починає працювати у нашому уні-
верситеті спочатку художнім керів-
ником, згодом - директором студент-
ського клубу.

На всіх посадах наша колега завжди 
відзначалась високою працездатністю 
та відповідальністю. Характерними 
рисами Любові Іванівни Гулої є її жит-
тєрадісність, якою вона заряджає всіх 
довкола, здатність підтримати та допо-
могти у будь-який час, надихнути сво-
їх колег та студентів на творчу, цікаву 
роботу. Сьогодні ми бажаємо нашій, 
завжди молодій в душі, ювілярці ба-
дьорості, гарного самопочуття, натхнен-
ня, плідної праці у славетному Дніпро-
петровському державному аграрно-
економічному університеті, любові та 
поваги колег, студентів та рідних.

Олег Поплавський,  
заступник проректора  

з науково-педагогічної роботи

Наша ювілярка

Автошкола ДДАЕУ 
запрошує на навчання во-
діїв категорій: «В» – лег-
ковий автомобіль, «С» –  
вантажний автомобіль, 
інструкторів з індивіду-
ального навчання водін-
ню, а також тракторис-
тів-машиністів катего-
рій: «А1» – трактори з 
потужністю двигуна до 
73,5 кВт (100 к.с.), «А2» –  
трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (100 к.с.), 
«В1» – самохідні зерно-і кукурудзозбиральні машини,  
«D1» – екскаватори з об’ємом ковша до 4 куб. метрів. 

Детальна інформація в 
кабінеті 115 ДДАЕУ, та за 
телефоном: 

(097)-977-63-13, 
(095)-791-50-22, 
(098)-344-05-62, 
056-740-39-82.

Колектив Автошколи 
ДДАЕУ, на чолі з І.А. Ба-
бенком, щиро вітає всіх 
сьогоднішніх і майбутніх 
слухачів з великим святом –  
95-річчям ДДАЕУ, та ба-

жає щастя, миру, здоров’я, і 
як кажуть у нас – ні гвіздка, 
ні жезла!

Курси водіїв ДДАЕУ набирають слухачів

15 вересня у Дніпропетровському 
державному аграрно-економічному 
університеті продовжив роботу 
«Університет третього віку» за під-
тримки Дніпровської міської Ради. 

Цього разу були проведені заняття 
з плодівництва професором кафе-
дри селекції та насінництва Мико-
лою Миколайовичем Харитоновим і  
доцентом кафедри селекції та насін-
ництва Олександрою Олександрів-
ною Шевченко.

Слухачі університету отримали 
інформацію про напрямки розви-
тку плодівництва, технології ви-
рощування щеплених саджанців, 

характеристику біопрепаратів для 
забезпечення приживаності корене-
вої системи плодових рослин. Як за-
вжди, тема обраної лекції викликала 

жвавий інтерес і багато запитань. 
Також були позначені передумови 
впровадження засобів природного 
землеробства на дачних ділянках.

Записатися до Університету тре-
тього віку можна за телефоном (056) 
778-03-44, а також у районних тери-
торіальних центрах.

Навчання триває: «Університет третього віку»

•  Оголошення   •
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Історія розвитку нижчої професійно-
технічної сільськогосподарської осві-
ти в Катеринославській губернії, тісно 
пов’язана з адміністративною та науково-
дослідницькою діяльністю громадських 
організацій та установ, які виникли в місті 
Катеринославі наприкінці ХІХ століття.

Зокрема, в березні 1889 році був від-
критий Катеринославський відділ Імпе-
раторського товариства садівництва. Для 
реалізації зазначеної мети, представники 
катеринославського відділу планували 
відрити на теренах міста Катеринослава 
школу садівництва й сприяти поширенню 
практичних знань з садівництва та огоро-
дництва в сільських школах губернії. Вже 
в квітні-березні 1889 року представника-
ми відділу з метою інформування насе-
лення та представників місцевих установ 
були розіслані статути нового товариства. 
Члени катеринославського товариства 
щомісячно брали участь в засіданнях за-
гальних зборів, де обговорювались на-
гальні проблеми розвитку садівництва, 
визначалась тактика та стратегія діяль-
ності товариства, приймалися важливі 
рішення щодо фінансового забезпечення 
майбутньої школи, організації шкільних 
садів на теренах губернії, тощо. До складу 
катеринославського осередку товариства 
садівництва входили відомі громадські 
та наукові діячі міста Катеринослава та 
губернії. Зокрема, з моменту заснування 
членом правління нового осередку това-
риства був відомий катеринославський 
природознавець, викладач реального учи-
лища, відомий ботанік І.Я. Акінф’єв.

Здебільшого діяльність нового това-
риства була сфокусована довкола про-
блем розвитку садівництва в степовій 
зоні півдня країни, до якої входила й Ка-
теринославська губернія. На установчих 
зборах Катеринославського відділу Імпе-
раторського товариства садівництва було 
ухвалено рішення про облаштування в 
місті Катеринославі училища садівни-
цтва та розплідника плодових культур, і 

таким чином на науковому агрокультур-
ному фундаменті розв’язати вкрай гостру 
для Придніпровського регіону сільсько-
господарську проблему розведення пло-
дових садів, беручи до уваги той факт, що 
в губернії були відсутні науково-освітні 
установи, які переймалися практичними 
вирішенням проблеми.

Попри значні пожертви меценатів та 
благодійників наявних коштів відділу на 
спорудження приміщення школи садівни-
цтва хронічно не вистачало. Враховуючи 
зусилля багатьох людей Катеринослав-
ська школа садівництва, огородництва та 
бджільництва 2-го розряду все-таки була 
відкрита.13 жовтня 1891 року відбулося 
урочисте освячення шкільної споруди та 
відкриття навчального закладу.

В 1896-1897 роках на території плодо-
вого розплідника вихованцями школи бу-
ли висаджені цінні садові культури, ство-
рено розарій, розбиті ділянки з посівами 
медоносних трав, закладено виноградник, 
в якому розводилися високопродуктивні 
винні та столові сорти. Окремим напрям-
ком діяльності професійно-технічного 
навчального закладу було розведення су-
ниць та спаржі – культур, які користува-
лись на ринку у місцевого населення зна-
чним попитом. Господарська орієнтація 
школи садівництва на потреби місцево-
го ринку дала змогу не тільки залучити 
отримані додаткові кошти на розвиток 
навчально-виробничої інфраструктури 
та технічне оснащення навчального за-
кладу, але й наочно продемонструвала 
економічну перспективність фахової ді-
яльності в галузі садівництва.

Також при розпліднику були створе-
ні теплиці для вирощування городніх 
культур, збудовано оранжерею, де учні 
розводили екзотичні кімнатні рослини 
та декоративні квіти. 

З 1891 року на базі навчального закла-
ду проводилися практичні заняття з садів-
ництва та чисельні екскурсії для вихован-

ців різноманітних 
міських училищ, 
які набували необ-
хідних навичок з 
розведення та до-
гляду за плодовими культурами. Саме тоді 
Катеринославська школа садівництва пере-
творюється на справжній дорадчий центр з 
розведення плодових, плодово-ягідних та 
лісових культур, кадровий селекційний ін-
кубатор для майбутніх спеціалістів з садів-
ництва та городництва в губернії.

Крім того, у відповідному клопотанні 
губернатора було обґрунтовано доціль-
ність виділення необхідних коштів на 
утримання роз’їзного вчителя-садівника, 
який повинен був консультувати вчите-
лів народних шкіл з питань садівництва, 
виноградарства та шовківництва.

З 1891-1892 роках в технічному саду 
міста Катеринослава членами правління 
Катеринославського осередку товариства 
садівництва були проведені практичні за-
няття з садівництва, огородництва з учня-
ми всіх училищ міста, що сприяло поши-
ренню необхідних сільськогосподарських 
знань серед катеринославських городян.

В нашому розпорядженні відсутні 
документальні матеріали, які відобра-
жають сам процес ліквідації школи. 
Проте, статистичні звіти міністерства 
землеробства свідчать про те, що даний 
навчальний заклад припинив своє існу-
вання в 1908 році через брак коштів.

Впродовж своєї 18 років навчальної та 
господарської діяльності Катеринослав-
ська школа садівництва зробила вагомий 
внесок в поширення необхідних сільсько-
господарських знань серед населення гу-
бернії, виховала цілу когорту висококва-
ліфікованих спеціалістів в галузі садів-
ництва, виноградарства та городництва, 
заклавши надійний підмурок для подаль-
шого економічного розвитку галузі.

Юрій Берестень, к.іст.наук, доцент 
кафедри філософії, соціології та історії

Штрихи про Катеринославську школу садівництва

З глибоким сумом сповіщаємо, що після тривалої хвороби  
на 71 році пішов із життя доцент кафедри сільськогосподарських машин

Григорій Володимирович Хотюн.
Праці в аграрно-економічному університеті він присвятив не одне десятиліття. Коло його наукових  

інтересів базувалось на вдосконаленні робочих деталей для обробітку ґрунту. Г.Хотюн мав 12 авторських 
свідоцтв і патентів на винаходи.

Приносимо співчуття з приводу смерті нашого колеги рідним, друзям та його однодумцям по діяльності.
Ректорат, профком

(кінець ХІХ – початок ХХ століття)


