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ВСТУП
Історія  Подільського  державного  аграрно-технічного  університету  бере

початок  зі  створення  сільськогосподарського  факультету  при  Кам’янець-
Подільському державному українському університеті. 

Указ про відкриття сільськогосподарського факультету Уряд Української
Народної  Республіки  видав  1 квітня  1919 року.  Кам’янець-Подільський  став
шостим містом в Україні, де готували спеціалістів з вищою аграрною освітою.
Навчання  на  факультеті  тривало  три  роки.  Після  закінчення  навчання
випускники отримували диплом агронома-рільника.

Під сільськогосподарський факультет було відведено будинок колишньої
двокласної єпархіальної жіночої школи. 

Урочисте  відкриття  сільськогосподарського  факультету  відбулось
22 жовтня 1919 р. ректором університету професором Іваном Огієнком. Першим
деканом факультету було призначено приват-доцента Сергія Бачинського. 

Упродовж  19191920 навчального  року  на  факультеті  було  обладнано
багато  навчальних  кабінетів.  Розпочали  свою  роботу  сільськогосподарський
музей  та  бібліотека,  ботанічний  сад,  метеостанція,  зразковий  город-дослідне
поле,  зразкова  навчальна  молочна  ферма  та  вівчарня,  навчальна  пасіка  на
50 бджолосімей.

26 лютого 1921 р. факультет реорганізовано в інститут, першим ректором
призначено професора Миколу Геращенка. 

У  1930 р.  сільськогосподарський  інститут  розділено  на  два  вищих
навчальних  заклади:  інститут  технічних  культур  і  зоотехнічний  інститут.
Інститут  технічних  культур  готував  агрономів  і  проіснував  у  Кам’янці-
Подільському  до  1933 р.  У  1933 р.  його  було  приєднано  до  Житомирського
сільськогосподарського інституту. Зоотехнічний інститут здійснював підготовку
зоотехніків  і  перебував у Кам’янці-Подільському до 1935 р.  Потім його було
переведено до Херсону. 

На  початку 1930-х  усі  навчальні  заклади міста  зазнали досить  сильної
соціальної  «чистки».  Було  репресовано  багато  професорів  та  доцентів,  які
викладали на той час в інституті (всього засуджено і страчено 28 осіб). В роки
Великої Вітчизняної війни 55 випускників загинули смертю хоробрих.

26 жовтня  1954 р.  за  пропозицією  Міністерства  вищої  освіти  України,
Рада  Міністрів  СРСР  видала  розпорядження  про  відновлення  діяльності
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Заняття в інституті
розпочались у лютому 1955 р.

З 1956 до 1980 р. інститут очолював професор, доктор біологічних наук
С.С. Сербін (майже 25 років). У 1960–1980-х роках матеріальна база інституту
значно зміцніла та розширилась. У 1964 р. збудовано головний корпус, в 70–80-
х  роках  приміщення  факультетів  механізації  сільського  господарства,
економічного,  ветеринарної  медицини,  нові  гуртожитки  із  спортивним
комплексом  для  студентів,  4 житлові  будинки  для  викладачів.  Зміцніла  і
матеріальна база навчально-дослідного господарства. 

Впродовж  1980–1983 рр.  на  посаді  ректора  перебував  кандидат
сільськогосподарських наук, доцент А.Т. Байдюк. У цей період відкриваються
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факультети  механізації  сільського  господарства,  економічний,  ветеринарної
медицини,  підготовче  відділення,  факультет  підвищення  кваліфікації,
проблемна  лабораторія  з  селекції  гречки.  Інститут  стає  регіональним
навчальним закладом, більшість його випускників працює в господарствах та
державних установах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької,
Івано-Франківської областей. Багато з них трудяться в інших областях України,
а також Росії, Білорусії, Молдови і Казахстану. 

З  1983 р.  інститут, а  з  1995  по  2005 р. –  академію,  очолював  кандидат
технічних  наук,  професор,  заслужений  працівник  освіти  України,  сьогодні
почесний  ректор  університету  М.І. Самокиш.  З  2002  по  2013 р.  на  посаді
ректора працював професор, доктор сільськогосподарських наук Бахмат М.І. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. №472-р
прийнята  пропозиція  Міністерства  аграрної  політики  України  про
реорганізацію Подільської державної аграрно-технічної академії в Подільський
державний аграрно-технічний університет.

22 січня 2014 р. Міністерство аграрної політики і продовольства України
на  посаду  в.о.  ректора  призначило  професора,  доктора  економічних  наук
Володимира  Васильовича  Іванишина.  На  підставі  рішення  конференції
трудового колективу від 26.09.2014 р. та згідно з наказом Міністерства аграрної
політики  України  від  13.10.2014 р.,  №172-п,  реєстраційний  №4736,
Іванишин В.В.  призначений  ректором  Подільського  державного  аграрно-
технічного університету.

У  лютому  2015 р.  університет  було  передано  зі  сфери  управління
Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства освіти і науки
України.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ректор щорічно звітує
про  роботу  вищому  колегіальному  органу  громадського  самоврядування
університету  –  конференції  трудового  колективу, надає  звіт  щодо  виконання
умов  контракту  до  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  зобов’язаний
оприлюднювати  щорічний звіт  про  свою діяльність  на  офіційному  веб-сайті
університету.  Діяльність  колективу  Подільського  державного  аграрно-
технічного  університету  у  звітному  періоді  була  зосереджена,  передусім,  на
впровадженні принципових положень Закону України «Про вищу освіту» в усі
сфери  академічного  життя.  Саме  в  цьому  аспекті  ми  проаналізуємо  основні
види роботи нашого колективу.
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РОЗДІЛ І. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1.1. Структура університету

У звітному році з метою підвищення ефективності освітньої діяльності та
управління  структурними  підрозділами,  упорядкування  штатів  і  штатних
нормативів  відбулася  реорганізація  факультетів  університету.  На  сьогодні  у
структурі університету функціонує 4 факультети:

 агротехнологій і природокористування;
 ветеринарної медицини та технологій у тваринництві;
 економічний;
 інженерно-технічний.

Крім того, у структурі Університету діє Інститут підвищення кваліфікації
та  перепідготовки,  Науково-дослідний  інститут  круп’яних  культур
ім. О. С. Алексеєвої  та  відокремлені  структурні  підрозділи:  2  технікуми
(Хотинський,  Кіцманський)  5  коледжів  в  Хмельницькій,  Чернівецькій,
Тернопільській та Івано-Франківській областях (Новоушицький, Шепетівський,
Кам'янець-Подільський,  Бучацький  та  Снятинський),  ботанічний  сад,
навчально-дослідне господарство «Поділля», ветеринарна клініка, студентська
навчальна ферма, колекційний плодовий сад, навчально-наукова бібліотека на
855 тис. примірників наукової, навчальної та спеціальної літератури. 

Навчальний процес, наукову, методичну та виховну роботу в університеті у
2016 році здійснювали 29 кафедр (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1

Кафедри університету (станом на 01.01.2017 р.)

Факультет агротехнологій і природокористування
1 Геодезії та землеустрою
2 Рослинництва, селекції та насінництва
3 Плодоовочівництва, лісового і садово-паркового господарства
4 Екології і збалансованого природокористування
5 Землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин
6 Агрохімії, хімічних і загальнобіологічних 

Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
7 Годівлі, розведення тварин і технології кормів
8 Технології виробництва продукції тваринництва
9 Технології переробки і стандартизації продукції тваринництва
10 Ветеринарного акушерства та хірургії
11 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин
12 Інфекційних та інвазійних хвороб
13 Нормальної та патологічної морфології і фізіології

Економічний факультет
14 Менеджменту, публічного управління та адміністрування
15 Обліку і оподаткування
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16 Економіки, підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
17 Інформаційних технологій
18 Фінансів, банківської справи та страхування
19 Історії, філософії та права
20 Іноземних мов

Інженерно-технічний факультет
21 Фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін
22 Машиновикористання в АПК
23 Ремонту машин та енергообладнання
24 Сільськогосподарських машин і механізованих технологій
25 Енергетики та електротехнічних систем в АПК
26 Охорони праці та фізичного виховання
27 Професійної освіти 
28 Транспортних технологій та засобів АПК
29 Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

З метою підвищення якості освітньої діяльності, удосконалення управління
структурними  підрозділами,  приведення  у  відповідність  назв  випускових
кафедр університету назвам спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України
№1151  від  06 листопада  2015 р.  «Про  особливості  запровадження  переліку
галузей знань і  спеціальностей,  за  якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
29 квітня 2015 року №266» та рішення вченої ради університету від 11 липня
2016 року, протокол №, відбулася реорганізація окремих кафедр Університету
(табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Реорганізація кафедр ПДАТУ

Кафедри станом на 1.09.2015 Кафедри станом на 1.09.2016
 землеустрою і кадастру;
 плодоовочівництва,  лісового  і  садово-

паркового господарства;
 фізіології, біохімії і морфології;
 менеджменту  організацій  і

адміністрування;
 обліку і аудиту;

 економіки підприємства;

 фінансів і кредиту

 геодезії та землеустрою;
 садівництва,  овочівництва  і  садово-

паркового господарства;
 нормальної та патологічної морфології і

фізіології;
 менеджменту, публічного управління  та

адміністрування;
 обліку і оподаткування;
 економіки,  підприємництва,  торгівлі  та

біржової діяльності;
 фінансів,  банківської  справи  та

страхування

1.2. Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності

http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1102.html?task=view
http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1101.html?task=view
http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1099.html?task=view
http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1098-1098.html
http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1098-1098.html
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Освітній процес в університеті  забезпечує 288 викладачів,  у тому числі
22 працівники  з  погодинною  оплатою  праці,  5 внутрішніх  та  9 зовнішніх
сумісників (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Якісний склад науково-педагогічних працівників

(станом на 01.01.2017 р.)

Науковий ступінь Вчене звання Кількість Відсоток, %

Доктор наук
професор 20 6,9

доцент 6 2,1

Кандидат наук
професор 0 0,0

доцент 152 52,8
без вч. зв. 52 18,1

Без наук. ст. без вч. зв. 58 20,1
Всього 288 100,0

Таблиця 1.4
Аналіз штатного розпису кафедр

на 2016-2017 навчальний рік (станом на 07.10.2016 р.) – у ставках

№
з/п

Назва кафедри В
сь

ог
о

пр
оф

ес
ор

сь
ко

-
ви

кл
ад

ац
ьк

ий
ск

ла
д

в т.ч.
Всього

навчально-
допоміжни
й персонал

РАЗОМ
ПВС
, %

НОП
, %

Разом,
%

ш
та

т.
 п

ер
с.

по
го

д.
 о

пл
.

1 2 3 4 5 6 7 = 3+ 6 8 9
10=8+

9

Факультет агротехнологій та природокористування

1 Геодезії та землеустрою 11 11 - 2 13 84,62 15,38 100

2
Рослинництва, селекції, 
насінництва

10,75 10,25 - 2 12,25 83,67 16,33 100

3
Плодоовочівництва 
лісового та садово-
паркового господарства

8,25 8,25 - 2 10,25 80,49 19,51 100

4
Екології і 
збалансованого 
природокористування

7,5 7,5 2,5 10 75,00 25,00 100

5
Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

7,55 7,3 0,25 2 9,55 76,44 20,94 100

6
Агрохімії, хімічних і 
загальнобіологічних 
дисциплін

7,65 7,65 - 2 9,65 79,27 20,73 100

Всього по факультету 52,7 51,95 0,25 12,5 64,7 79,92 19,65 100

Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві



9

7
Годівлі, розведення  
тварин і технології 
кормів

7,25 6,85 0,4 2,5 9,75 70,26 25,64 100

8
Технології виробництва 
продукції тваринництва

5 4 1 2 7 57,14 28,57 100

9
Технології переробки і 
стандартизації продукції 
тваринництва

5 5 1 6 83,33 16,67 100

10
Ветеринарного 
акушерства і хірургії

7,5 7 0,5 3 10,5 66,67 28,57 100

11
Внутрішніх хвороб та 
гігієни тварин

7,25 7,25 2 9,25 78,38 21,62 100

12
Інфекційних та 
інвазійних хвороб

7 7 3 10 70,00 30,00 100

13
Нормальної та 
патологічної морфології і
фізіології

10,25 10,25 3 13,25 77,36 22,64 100

Всього по факультету 49,25 47,35 1,9 16,5 65,75 71,88 24,82 100

Економічний факультет

14
Менеджменту, 
публічного управління та
адміністрування 

8,6 8,1 0,5 2 10,6 76,42 18,87 100

15 Обліку і оподаткування 9,6 9 2 11 81,82 18,18 100

16
Інформаційних 
технологій

6,5 6,5 2 8,5 76,47 23,53 100

17
Економіки, 
підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності

10 10 2 12 83,33 16,67 100

18
Фінансів, банківської 
справи та страхування

9,15 9,15 2 11,15 82,06 17,94 100

19 Історії, філософії і права 10 10 1,5 11,5 86,96 13,04 100

20 Іноземних мов 5 4,75 0,25 1 6 79,17 16,67 100

Всього по факультету 58,85 57,5 0,75 12,5 70,75 80,89 17,84 100

Інженерно-технічний факультет

21
Фізико-математичних та 
загальнотехнічних 
дисциплін

13,5 13,5 3 16,5 81,82 18,18 100

22
Машиновикористання в 
АПК

7 7 3 10 70,00 30,00 100

23
Ремонту машин  та 
енергообладнання

6,75 6,8 4 10,8 62,96 37,04 100

24
Сільськогосподарських 
машині механізованих 
технологій

7 7 2 9 77,78 22,22 100

25
Енергетики та 
електротехнічних систем
в АПК

12,5 9,6 2,9 3 15,5 61,94 19,35 100

26
Охорони праці та 
фізичного виховання

11,25 10,75 0,5 2,5 13,75 78,18 18,18 100

27 Професійної освіти 5 4,75 0,25 1 6 79,17 16,67 100

28
Транспортних технологій
та засобів АПК

5,5 5,5 3 8,5 64,71 35,29 100

29
Тракторів, автомобілів  
та енергетичних засобів

5,2 5,2 2 7,2 72,22 27,78 100

Всього по факультету 73,7 70,1 3,65 23,5 97,25 72,09 24,97 100

Всього по університету 234,5 226,9 6,55 65 298,45 76,19 21,82 100



10

З  метою  визначення  відповідності  кваліфікації  науково-педагогічних
працівників займаним посадам, згідно з «Положенням про щорічне оцінювання
науково-педагогічних  працівників  ПДАТУ»,  схваленим  вченою  радою
університету  (протокол  №3  від  29 жовтня  2015 р.),  у  грудні  2016 р.  було
здійснене  оцінювання  науково-педагогічних  працівників  університету.  В
оцінюванні  взяли  участь  29 кафедр  університету,  всього  було  оцінено
211 науково-педагогічних  працівників.  Рівень  роботи  7  науково-педагогічних
працівників було оцінено як «високий», 200 науково-педагогічних працівників –
«достатній»,  незадовільний рівень  роботи  виявлено  в  4 науково-педагогічних
працівників (табл. 1.4).

Таблиця 1.5
Результати щорічного оцінювання діяльності науково-педагогічних

працівників ПДАТУ (грудень 2016 р.)

№
з/п

Назва кафедри

Всього
НПП,

що
пройшл
и оціню-

вання

Оцінка рівня діяльності

низький середній високий

Факультет агротехнологій та природокористування

1 Геодезії та землеустрою 11 - 10 1

2 Рослинництва, селекції, насінництва 8 - 7 1

3
Садівництва, овочівництва та садово-
паркового господарства 9 - 9 -

4
Екології і збалансованого 
природокористування 8 - 8 -

5
Землеробства, ґрунтознавства та 
захисту рослин 6 - 6 -

6
Агрохімії, хімічних і 
загальнобіологічних дисциплін 10 - 10 -

Всього по факультету 52 0 50 2
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

7
Годівлі, розведення  тварин і технології
кормів 6 - 6 -

8
Технології виробництва продукції 
тваринництва 3 - 3 -

9
Технології переробки і стандартизації 
продукції тваринництва 5 - 5 -

10 Ветеринарного акушерства і хірургії 5 - 5 -
11 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин 7 - 7 -
12 Інфекційних та інвазійних хвороб 7 - 6 1

13
Кафедра нормальної та патологічної 
морфології і фізіології 7 - 7 -

Всього по факультету 40 0 39 1
Економічний факультет
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14
Менеджменту, публічного управління 
та адміністрування 6 - 6 -

15 Обліку і оподаткування - -
16 Інформаційних технологій 6 1 5 -

17
Економіки, підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності 11 - 9 2

18
Фінансів, банківської справи та 
страхування 11 - 11 -

19 Історії, філософії і права 12 1 10 1

20 Іноземних мов 6 1 5 -
Всього по факультету 52 3 46 3

Інженерно-технічний факультет

21
Фізико-математичних та 
загальнотехнічних дисциплін 13 - 13 -

22 Машиновикористання в АПК 8 1 7 -
23 Ремонту машин та енергообладнання 7 - 7 -

24
Сільськогосподарських машині 
механізованих технологій 6 - 6 -

25
Енергетики та електротехнічних 
систем в АПК 8 - 7 1

26 Охорони праці та фізичного виховання 13 - 13 -
27 Професійної освіти 4 - 4 -

28
Транспортних технологій та засобів 
АПК 4 - 4 -

29
Тракторів, автомобілів  та 
енергетичних засобів 4 - 4 -

Всього по факультету 67 1 65 1

Всього по університету 211 4 200 7

Факультет агротехнологій та природокористування Економічний факультет
3 1

50 39
46 65

2 1 3 1

Рис.1. Результати щорічного оцінювання НПП ПДАТУ у 2016 році
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РОЗДІЛ ІІ. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

2.1. Навчальна робота

Навчальний процес в університеті здійснюється відповідно до Конституції
України,  Законів  України  «Про  вищу освіту»,  «Про  освіту»,  «Про  наукову і
науково-технічну  діяльність»,  Державної  програми  «Освіта  XXI  століття»,
Указу  Президента  України  «Про  невідкладні  заходи  щодо  забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року, матеріалів
колегій МОН України, нормативних та розпорядних документів Міністерства
освіти і науки та Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Освітню діяльність в цілому за IV рівнем акредитації університет здійснює
відповідно  до  рішення  АК  України  (протокол  №109  від  3 червня  2014 р.).
Організацію  навчального  процесу  здійснюють  навчальні  підрозділи
університету відповідно до галузевих стандартів,  навчальних планів за  всіма
напрямами,  спеціальностями  освітньо-кваліфікаційних  рівнів  «молодший
спеціаліст», «спеціаліст», та освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за денною
та заочною формами навчання.

Відповідно до  пункту 7  частини першої  статті  13  Закону  України “Про
вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №
266  від  29  квітня  2015  р. «Про  затвердження  переліку  галузей  знань і
спеціальностей,  за  якими  здійснюється підготовка  здобувачів  вищої  освіти»
було  затверджено  новий  перелік  галузей  знань  і  спеціальностей,  за  якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Згідно з наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  6  листопада  2015  р.  №  1151  «Про  особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка  здобувачів  вищої  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266» університет здійснив перехід
до  нового переліку  спеціальностей.  Відповідно  до  акта  узгодження  переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
ступенем  (освітньо-кваліфікаційним  рівнем),  та  ліцензованого  обсягу,
розроблено  та  запроваджено  освітні  програми  та  навчальні  плани  згідно  з
вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Здобувачі  вищої  освіти,  які  вступили  до  університету  до  набрання
чинності  зазначеною  постановою,  продовжують  навчання  відповідно  до
обраних напрямів підготовки та спеціальностей.
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Таблиця 2.1. 
Ліцензовані галузі знань, спеціальності ПДАТУ станом на 01.09.2016 року

Ш
ифр

г
алузі

Галузі знань
Код

спеціально
сті 

Назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Терм
ін дії

ліцензії
ден

на форма
навчання 

за
очна

форма
навчанн

я 

Ступінь бакалавра
0

1
Освіта

015.1
8

Професійна освіта (Технологія виробництва і
переробки продуктів сільського господарства)

25 25
01.0

7.2025
0

5
Соціальні та поведінкові

науки
051 Економіка 20 20

01.0
7.2019

0
7

Управління та
адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 50
01.0

7.2025

071 Облік і оподаткування 75 150
01.0

7.2019

073 Менеджмент 25 25
01.0

7.2019

074   Публічне управління та адміністрування 25 25
01.0

7.2019

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 20
01.0

7.2019
1

0
Природничі науки 101 Екологія 50 30

01.0
7.2018

1
4

Електрична інженерія 141
Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка
75 75

01.0
7.2018

1
9

Архітектура та будівництво 193 Геодезія  та землеустрій 30 30
01.0

7.2025
2

0
Аграрні науки та

продовольство
201 Агрономія 100 100

01.0
7.2025

203 Садівництво та виноградарство 25 25
01.0

7.2025
204 Технологія виробництва та переробки продукції

тваринництва
75 75 01.0

7.2018
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206 Садово-паркове господарство 30 30
01.0

7.2021

208 Агроінженерія 120 100
01.0

7.2018
2

1
Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 100 -

01.0
7.2018

2
7

Транспорт
274 Автомобільний транспорт 25 25

01.0
7.2019

275.0
3

Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)

50 50
01.0

7.2019

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
0

5
Соціальні та поведінкові

науки
051 Економіка 10 -

01.0
7.2018

0
7

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування 125 125
01.0

7.2018

072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 25
01.0

7.2018

073 Менеджмент 15 115
01.0

7.2018

074   Публічне управління та адміністрування 15 15
01.0

7.2018
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 - 01.0

7.2018
1

0
Природничі науки 101 Екологія 30 25

01.0
7.2018

1
4

Електрична інженерія 141
Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка
75 75

01.0
7.2018

1
9

Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій 30 30
01.0

7.2025
2

0
Аграрні науки та

продовольство
201 Агрономія 75 75

01.0
7.2018

203 Садівництво та виноградарство 50 25
01.0

7.2018
204 Технологія виробництва та переробки  продукції

тваринництва
60 60 01.0

7.2018
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208 Агроінженерія 100 90
01.0

7.2018
2

1
Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 80 -

01.0
7.2018

2
7

Транспорт
274 Автомобільний транспорт 25 25

01.0
7.2019

275.0
3

Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)

55 55
01.0

7.2019

Ступінь магістра
0

1
Освіта

015.1
8

Професійна освіта (Технологія виробництва і
переробки продуктів сільського господарства)

20 20
01.0

7.2025
0

5
Соціальні та поведінкові

науки
051 Економіка 10 10

01.0
7.2018

0
7

Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування 30 20
01.0

7.2018

072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 10
01.0

7.2019

073 Менеджмент 10 10
01.0

7.2019

074   Публічне управління та адміністрування 10 10
01.0

7.2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

10 5
01.0

7.2018
1

0
Природничі науки 101 Екологія 8 5

01.0
7.2018

1
9

Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій 15 15
01.0

7.2020
2

0
Аграрні науки та

продовольство
201 Агрономія 45 30

01.0
7.2025

203 Садівництво та виноградарство 10 10
01.0

7.2025

204
Технологія виробництва та переробки  продукції

тваринництва
15 15

01.0
7.2018

206 Садово-паркове господарство 10 10 01.0
7.2021
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208 Агроінженерія 90 90
01.0

7.2020
2

1
Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 30 -

01.0
7.2018

2
7

Транспорт
275.0

3
Транспортні технології (на автомобільному

транспорті)
5 5

0107
.2018

Всього
20

23
18

60
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Таблиця 2.2
Напрями підготовки та спеціальності, за якими 

здійснюється освітня діяльність 

№
з/п

Шифр та
найменування галузі

знань

Код та найменування напряму підготовки
та спеціальності

Рівень
акреди-

тації

Термін
 дії 

ліцензії
1 0101 Педагогічна 

освіта
6.010104 Професійна освіта.

(Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва)

ІІ 01.07.2025

8.01010401  Професійна освіта 
(Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислових 
підприємств)

ІV 01.07.2025

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка підприємства ІІ 01.07.2019
8.03050401 Економіка підприємства

(за видами економічної 
діяльності)

ІV 01.07.2018

6.030508 Фінанси і кредит ІІ 01.07.2025

8.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 
програмами)

ІV 01.07.2018
01.07.2019

6.030509
8.03050901

Облік і аудит ІІ
ІV

01.07.2019
01.07.2018

3 0306 Менеджмент і 
адмініструванн
я

6.030601 Менеджмент ІІ 01.07.2019
8.03060101 Менеджмент організацій

і адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

ІV 01.07.2019

4 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування 

ІІ 01.07.2018

8.04010601 Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

ІV 01.07.2018

5 0701 Транспорт і 
транспортна 
інфраструктура

6.070101 Транспортні технології (за 
видами транспорту)

ІІ 01.07.2019

8.07010104 Організація і регулювання 
дорожнього руху

ІV 01.07.2018

6.070106 Автомобільний транспорт ІІ 01.07.2019
6 0801 Геодезія та 

землеустрій
6.080101 Геодезія, картографія та 

землеустрій
ІІ 01.07.2025

8.08010103 Землеустрій та кадастр ІV 01.07.2020
7 0901 6.090101

8.09010101
Агрономія ІІ

ІV
01.07.2025
01.07.2018
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Сільське 
господарство і 
лісництво

6.090103            Лісове і садово-паркове 
господарство

ІІ 01.07.2019

8.09010104 Плодоовочівництво і 
виноградарство

ІV 01.07.2025

6.090102 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ІІ 01.07.2018

8.09010201 Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ІV 01.07.2018

8.09010303 Садово-паркове 
господарство

ІV 01.07.2020

8 1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

6.100101 Енергетика та 
електротехнічні системи в 
агропромисловому 
комплексі

ІІ 01.07.2018

6.100102 Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

ІІ 01.07.2018

8.10010201 Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислових 
підприємств

ІV 01.07.2020

8.10010202 Транспортні технології та 
засоби в 
агропромисловому 
комплексі

ІV 01.07.2020

8.10010203 Механізація сільського 
господарства

ІV 01.07.2018

9 1101 Ветеринарія 6.110101 Ветеринарна медицина ІІ 01.07.2018

8.11010101 Ветеринарна медицина (за 
видами)

ІV 01.07.2018

Перепідготовка спеціалістів
10 0305 Економіка та 

підприємництво
7.03050901 Облік і аудит ІІІ 01.07.2018

11 0306 Менеджмент і 
адмініструванн
я

7.03060101 Менеджмент організацій  і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

ІІІ 01.07.2018

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 01.07.2017
Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) 01.07.2019

Навчальний  процес  базується  на  принципах  науковості,  гуманізму,
демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-
яких  політичних  партій,  інших  громадських  і  релігійних  організацій;  він
спрямований на створення умов для самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства та держави у кваліфікованих фахівцях.
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2.2. Формування контингенту студентів

У  Подільському  державному  аграрно-технічному  університеті
формування  якісного  складу  абітурієнтів  проводиться  за  всіма  напрямами
підготовки і  спеціальностями освітньої діяльності  університету бюджетної та
контрактної  форм  навчання  згідно  з  ліцензією,  виданою  02.10.2014 р.  за
№527286 серія АЕ.

Станом  на  01.01.2017 р.  на  факультетах,  у  навчально-консультаційних
центрах, коледжах і технікумах університету загалом навчається 7462 студенти
(минулорічний показник – 7835 студентів). За кошти державного бюджету вищу
освіту  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями  молодшого  спеціаліста,
спеціаліста  та  освітніми  ступенями  бакалавра,  магістра  здобувають
4914 студентів (минулорічний показник – 5038 студентів), за кошти фізичних та
юридичних  осіб –  2548 студентів  (минулорічний  показник –  2797  студентів)
(табл. 2.3).

Порівняно з  минулим роком загальна кількість студентів зменшилась на
5%.  Це  передусім  пов’язано  зі  зменшенням  контингенту  студентів,  що
навчаються  за  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб.  Кількість  студентів,  що
навчаються на факультетах університету за державним замовленням, порівняно
з минулим роком збільшилася на 4%. Однією з причин зменшення кількості
студентів платної форми навчання є порушення умов контракту та відрахування
за власним бажанням, а також переведення найкращих за рейтингом студентів
або  студентів,  що  потребують  соціального  захисту  і  навчаються  за  кошти
фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.  

Головною причиною відрахування  є  порушення студентами навчального
плану, причому переважно на 1–2 курсах. 

Для збереження контингенту студентів під час їх навчання в університеті
вживаються такі заходи: 

 попередження  недисциплінованих  студентів  здійснюються  під  час
старостатів; 

 проведення кураторами виховних бесід зі студентами, які не відвідують
заняття; 

 зв’язок  з  батьками студентів  або  з  підприємством,  яке направило на
навчання, та взаємодія з ними; 

 рейтингова система оцінювання знань; 
 створення гідних умов життя та відпочинку студентів у гуртожитках; 
 заохочення  кращих  студентів  подяками,  нагородами  та  грошовими

преміями; 
 посилення виховної роботи серед студентів, контролю за їх успішністю

з боку деканатів, кураторів груп; 
 залучення органів студентського самоврядування до виховної роботи.
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ФАіП ФВМіТТ ЕФ ІТФ

379
452

203

477

44

97

30

82
110

89

77

114

Магістр
Спеціаліст
Бакалавр

Рис.2. Контингент студентів ПДАТУ денної форми навчання в розрізі
факультетів

01.01.2015 р. 01.01.2016 р. 01.01.2017 р.

1968 1996 2076

2419
2076 1913

Контрактна ф.н.
Державна ф.н.

Рис.3. Динаміка контингенту студентів ПДАТУ за роками
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Таблиця 2.3
Інформація про контингент студентів в розрізі напрямів підготовки та

спеціальностей 
а) денна форма навчання станом на 01.01.2017 р.

Напрям підготовки/
спеціальність

Рівень освіти/ОКР

Всього

у т.ч.

Бакалавр Спеціаліст Магістр
держ. ком.

держ. ком. держ. ком. держ. ком.

Факультет агротехнологій і природокористування

Агрономія 165 49 18 4 43 10 289 226 63

Екологія 20 20 4 0 5 1 50 29 21

Геодезія та землеустрій 54 25 10 2 10 11 112 74 38

Садівництво і виноградарство 6 1 5 1 5 0 18 16 2

Садово-паркове господарство 5 0 0 0 10 7 22 15 7
Лісове і садово-паркове 
господарство

25 9 0 0 0 0 34 25 9

Плодоовочівництво і 
виноградарство

0 0 0 0 4 4 8 4 4

Всього на факультеті 275 104 37 7 77 33 533 389 144

Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

Ветеринарна медицина 192 116 55 9 34 25 431 281 150
Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва

127 17 31 2 30 0 207 188 19

Всього на факультеті 319 133 86 11 63 26 638 468 170

Економічний факультет

Економіка 6 2 5 0 4 0 17 15 2

Економіка підприємства 3 26 0 0 2 3 34 5 29
Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність

5 5 0 0 3 0 13 8 5

Фінанси і кредит 6 17 0 0 2 4 29 8 21
Фінанси, банківська справа і 
страхування

9 7 6 1 5 0 28 20 8

Облік і аудит 3 27 0 0 3 15 48 6 42

Облік і оподаткування 7 3 8 0 11 1 30 26 4

Менеджмент 53 24 10 0 8 11 106 71 35
Публічне управління і 
адміністрування

0 0 0 0 5 0 5 5 0

Всього на факультеті 92 111 29 1 43 34 310 164 146

Інженерно-технічний факультет

Професійна освіта 10 2  0 0 16 3 31 26 5

Агроінженерія 82 1 29 0 45 3 160 156 4

Процеси, машини і обладнання 117 34 0 0 20 6 177 137 40

Енергетика 90 68 33 8 0 0 199 123 76

Транспортні технології 33 19 6 5 5 11 79 44 35

Автомобільний транспорт 14 7 0 0 0 0 21 14 7

ОРДР 0 0 0 0 2 3 5 2 3

ОПУТ 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Всього на факультеті 346 131 68 14 88 26 673 502 171

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

Облік і аудит (ІІ вища освіта) 0 0 0 13 0 0 13 0 13

Разом в університеті 1032 479 220 46 272 118 2167 1524 643

б) заочна форма навчання станом на 1.01.2017 р.
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Напрям підготовки/
спеціальність

Рівень освіти/ОКР

Всього

у т.ч.

Бакалавр Спеціаліст Магістр
держ. ком.

держ. ком. держ. ком. держ. ком.

Факультет агротехнологій і природокористування

Агрономія 80 146 15 76 15 3 335 110 225

Екологія 4 19 3 1 3 1 31 10 21

Геодезія та землеустрій 2 53 10 30 9 15 119 21 98

Садівництво і виноградарство 3 0 4 5 5 0 17 12 5

Садово-паркове господарство 3 2 0 0 5 5 15 8 7
Лісове і садово-паркове 
господарство

4 15 0 0 0 0 19 4 15

Плодоовочівництво і 
виноградарство

0 0 0 0 1 0 1 1 0

Всього на факультеті 96 235 32 112 38 24 537 166 371

Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва

33 171 15 16 7 1 243 55 188

Всього на факультеті 33 171 15 16 7 1 243 55 188

Економічний факультет

Економіка 0 3 0 0 5 0 8 5 3

Економіка підприємства 4 29 0 0 1 0 34 5 29
Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність

6 0 0 0 3 0 9 9 0

Фінанси і кредит 4 34 0 0 2 3 43 6 37
Фінанси, банківська справа і 
страхування

1 23 4 21 5 0 54 10 44

Облік і аудит 4 120 0 0 2 13 139 6 133

Облік і оподаткування 9 33 6 63 7 7 125 22 103

Менеджмент 7 27 10 6 5 4 59 22 37
Публічне управління і 
адміністрування

0 0 11 3 5 0 19 16 3

Всього на факультеті 35 269 31 93 35 27 490 101 389

Інженерно-технічний факультет

Професійна освіта 8 6 0 0 5 13 32 13 19

Агроінженерія 7 16 15 12 20 1 71 42 29

Процеси, машини і обладнання 68 76 0 0 7 1 152 75 77

Енергетика 54 71 24 50 0 0 199 78 121

Транспортні технології 20 24 0 9 0 3 56 20 36

Автомобільний транспорт 2 12 0 5 0 0 19 2 17

ОРДР 0 0 0 0 0 2 2 0 2

Всього на факультеті 159 205 39 76 32 20 531 230 301

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

Облік і аудит (ІІ вища освіта) 0 0 0 8 0 0 8 0 8

Менеджмент (ІІ вища освіта) 0 0 0 13 0 0 13 0 13

Всього 0 0 0 21 0 0 21 0 21

Разом в університеті 323 880 117 318 112 72 1822 552 1270
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в) відокремлені структурні підрозділи ПДАТУ (станом на 01.01.2017 р.)

Найменування
структурного

підрозділу

Форма навчання
Всього

Денна Заочна

Всього
В тому числі

Всього
В тому числі

Всього
В тому числі

держ. ком. держ. ком. держ. ком.
Бучацький коледж 
ПДАТУ

613 532 81 65 34 31 678 566 112

Коледж ПДАТУ 868 728 140 186 94 92 1054 822 232
Кіцманський 
технікум ПДАТУ

473 423 50 135 65 70 608 488 120

Новоушицький 
коледж ПДАТУ

343 324 19 43 17 26 386 341 45

Снятинський коледж 
ПДАТУ

264 257 7 0 0 0 264 257 7

Хотинський технікум
ПДАТУ

234 210 24 44 43 1 278 253 25

Шепетівський 
коледж ПДАТУ

189 103 86 16 8 8 205 111 94

Всього 2984 2577 407 489 261 228 3473 2838 635

613
868

473 343 264 234 18965 186 135 43 44 16

Денна ф.н. Заочна ф.н.

Рис.4. Контингент студентів у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ
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Таблиця 2.4 
Причини відрахування студентів ПДАТУ у 2016 р.

Причина відрахування
бакалаври спеціалісти магістри

всього
денна заочна всього денна заочна всього денна заочна всього

Невиконання навчального плану 69 83 152 10 8 18 6 4 10 180

За власним бажанням 20 30 50 - 3 3 3 1 4 57

Неявка на сесію - 6 6 - - - - 1 1 7

Неявка з академічної відпустки 7 1 8 - - - 1 1 2 10

З причини смерті 1 - 1 - - - - - 1 1

Неявка на ДЕК 3 6 9 8 1 9 - - - 18

Порушення умов контракту 7 56 63 - 3 3 6 2 8 74

За результатами ДЕК 1 1 2 1 - 1 3 - - 3

Всього 108 183 291 19 15 34 16 9 25 350
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Таблиця 2.5
Динаміка руху студентів денної форми навчання

№
з/п

Назва показника
Роки

2013 2014 2015 2016
бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього

1. Всього студентів у 
ВНЗ на 01.10. 
відповідного року

2008 243 205 2456 1786 291 244 2321 1617 356 240 2213 1527 254 398 2179

2. Кількість студентів, 
яких відраховано, 
всього

98 14 11 123 64 9 7 80 133 31 22 186 108 19 16 143

у т. ч.:       
  за академічну 
неуспішність

85 7 10 102 41 5 5 51 91 14 12 117 69 10 6 85

за грубі порушення 
дисципліни

0 0 0 0 1 1

у зв’язку з 
переводом до інших
ВНЗ

0 0 1 1 0

інші причини 13 7 1 21 22 4 2 28 41 17 10 68 39 9 10 58
3. Кількість студентів, 

які зараховані на 
старші курси, всього

48 4 52 42 4 46 64 12 76 36 1 37

у т. ч. переведених 
із інших ВНЗ;

9 9 5 5 4 1 5 4 1 5

поновлених на 
навчання

39 4 43 37 4 41 23 3 26 19 6 2 27
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2.3. Підсумки прийому на навчання студентів у 2016 р.

Вступна кампанія у 2016 р. проводилася на підставі «Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році»,  затверджених
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  15.10.2015  р.  №  1085  та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. № 1351/27796 (зі
змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і  науки № 622 від
06.06.2016), Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного
університету» (протокол №4 вченої ради ПДАТУ від 03.01.2015 р.)  та інших
чинних нормативно-правових документів. 

За результатами літньої вступної кампанії набір до ПДАТУ у 2016 році на
державну форму фінансування склав 973 особи, що на 12% більше рівня 2015
року, у тому числі на освітній ступінь «Бакалавр» – 375 осіб, «Спеціаліст» – 321
особи, «Магістр» – 277 осіб.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

858

709

697

578

433

515

241

294

316

Магістр
Спеціаліст
Бакалавр

Рис.5. Динаміка результатів прийому на навчання

Набір  на  навчання  за  кошти  фізичних та  юридичних  осіб  у  2016  році
склав 555 осіб, що на 5% менше рівня 2015 р., у тому числі на освітній ступінь
«Бакалавр» – 322 особи, «Спеціаліст» – 194 особи, «Магістр» – 39 осіб.

Порівняно  з  2015  роком  кількість  вступників  за  освітніми  ступенями
«Бакалавр» та «Магістр», а також ОКР «Спеціаліст», – зросла.

Ліцензійні  обсяги  виконані  лише  за  освітнім  рівнем  «Магістр»
спеціальності «Ветеринарна медицина».

Загальна кількість вступників до ПДАТУ у 2016 році склала 1528 осіб (у
2015 році – 1436 осіб), в т.ч. за державним замовленням – 973 особи, за кошти
фізичних та юридичних осіб – 555 осіб.

Узагальнені показники прийому до ПДАТУ у 2015 р. (табл.2.5)
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Таблиця 2.6
Аналіз вступу до ПДАТУ у 2016 році 

Освітній 
ступінь
(ОКР)

Бакалавр Спеціаліст Магістр

Форма
навчання

Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна

Фінансування Д К Д К Д К Д К Д К Д К
Кількість
студентів

309 138 66 184 218 30 103 164 186 23 91 16

Разом
447 250 248 267 209 107

697 515 316

У т.ч.
За державним замовленням За кошти фізичних та юридичних осіб

973 555

Всього 1528

Освітній ступінь «Бакалавр»
Загальна кількість вступників за державним замовленням денної форми

навчання на ОС «Бакалавр» склала 309 осіб, за кошти фізичних та юридичних
осіб – 138.

Загальна  чисельність  вступників  на  ОС  «Бакалавр»  денної  форми
навчання склала 447 осіб, що є на 14% меншим від рівня 2015 р. З них 99 осіб
вступило на 1-й курс із нормативним терміном навчання, 29 – на 2-й курс із
нормативним терміном навчання,  319  –  на  1-й  курс  зі  скороченим терміном
навчання.

За заочною формою навчання на ОС «Бакалавр» зараховано 250 осіб, що
на  29%  більше,  порівняно  з  минулим  роком.  Серед  них  за  державним
замовленням – 66 осіб, за кошти фізичних та юридичних – 184 особи. З них 38
осіб вступило на 1-й курс із нормативним терміном навчання, 61 – на 2-й курс із
нормативним терміном навчання,  151  –  на  1-й  курс  зі  скороченим терміном
навчання.

Заралом на ОС «Бакалавр» зараховано 697 осіб (табл.2.6):
Таблиця 2.7

Зарахування в розрізі факультетів на ОС «Бакалавр»

Факультет
Всього

зараховано
Денна
форма

Заочна
форма

Факультет  агротехнологій  і
природокористування

176 109 67

Факультет  технології  виробництва  і
переробки продукції тваринництва

66 20 46

Факультет ветеринарної медицини 92 92 -
Економічний факультет 138 61 77
Інженерно-технічний факультет 225 165 60
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РАЗОМ 697 522 178

109
20

92 61
165

67

46
77

60

Денна ф.н. Заочна ф.н.

Рис.6. Зарахування на ОС «Бакалавр» в розрізі факультетів

В розрізі факультетів на ОС «Бакалавр» зараховано:
 інженерно-технічний факультет – 225 вступників, в т.ч. на денну форму

навчання – 165, на заочну форму – 60;
 факультет агротехнологій і природокористування – 176 вступників, в т.ч.

на денну форму навчання – 109, на заочну форму – 67;
 факультет  ветеринарної  медицини  –  92  вступники  денної  форми

навчання;
 економічний факультет – 138 вступників, в т.ч. на денну форму навчання

– 61, на заочну форму – 77;
 факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва –

66 вступників, в т.ч. на денну форму навчання – 20, на заочну форму – 46 осіб.
Освітньо-кваліфікаційний рівень«Спеціаліст»

Загальна кількість вступників за державним замовленням денної форми
навчання  на  ОКР  «Спеціаліст»  склала  218  осіб,  за  кошти  фізичних  та
юридичних осіб – 30 осіб.

В  цілому  у  2016  році  на  денну  форму  навчання  було  зараховано  248
вступників, що на 10% менше рівня 2015 року.

За заочною формою навчання на ОКР «Спеціаліст» зараховано 267 осіб,
що на 42% більше рівня минулого року, в т.ч. за державним замовленням – 103
особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 164 особи.

В  цілому,  на  ОКР  «Спеціаліст»  до  університету  зараховано  515  осіб
(табл.2.7):
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Таблиця 2.8
Зарахування в розрізі факультетів на ОКР «Спеціаліст»

Факультет
Всього

зараховано
Денна
форма

Заочна
форма

Факультет  агротехнологій  і
природокористування

114
41 73

Факультет технології виробництва і
переробки продукції тваринництва

49
30 19

Факультет ветеринарної медицини 64 64 -
Економічний факультет 127 29 98
Інженерно-технічний факультет 161 84 77
РАЗОМ 515 248 267

41 30 64 29
84

73
19

98
77

Денна ф.н. Заочна ф.н.

Рис.7. Зарахування на ОКР «Спеціаліст» в розрізі факультетів

В розрізі факультетів на ОКР «Спеціаліст» зараховано:
 інженерно-технічний факультет – 161 вступники, в т.ч. на денну форму

навчання – 84, на заочну форму – 77;
 факультет агротехнологій і природокористування – 114 вступників, в т.ч.

на денну форму навчання – 41, на заочну форму – 73;
 факультет  ветеринарної  медицини  –  64  вступники  денної  форми

навчання;
 економічний факультет – 127 вступників, в т.ч. на денну форму навчання

– 41, на заочну форму – 73;
 факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва –

49 вступників, в т.ч. на денну форму навчання – 30, на заочну форму – 19 осіб.
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Освітній ступінь «Магістр»
Загальна кількість вступників за державним замовленням денної форми

навчання на ОС «Магістр» склала 186 осіб, за кошти фізичних та юридичних
осіб – 23 особи.

В  цілому  у  2016  році  на  денну  форму  навчання  було  прийнято  209
вступників, що на 28% менше рівня 2015 року.

За заочною формою навчання на ОС «Магістр» зараховано 107 осіб, що
на  30% більше рівня  минулого року, в  т.ч.  за  державним замовленням –  91
особа, за кошти фізичних та юридичних осіб – 16.

Разом на ОС «Магістр» до Університету у 2016 році зараховано 316 осіб
(табл.2.8):

Таблиця 2.9
Зарахування в розрізі факультетів на освітній рівень «Магістр»

62
15 30 37

65

37

5

34
31

Денна ф.н. Заочна ф.н.

Рис.8. Зарахування на ОС «Магістр» в розрізі факультетів

В розрізі факультетів на ОС «Магістр» зараховано:

Інститут
Всього

зараховано
Денна
форма

Заочна
форма

Факультет  агротехнологій  і
природокористування

99 62 37

Факультет технології виробництва і
переробки продукції тваринництва

20 15 5

Факультет ветеринарної медицини 30 30 -
Економічний факультет 71 37 34
Інженерно-технічний факультет 96 65 31
РАЗОМ 316 209 107
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 інженерно-технічний факультет – 76 вступників, в т.ч. на денну форму
навчання – 65, на заочну форму – 11;

 факультет агротехнологій і природокористування – 99 вступників, в т.ч.
на денну форму навчання – 62, на заочну форму – 37;

 факультет  ветеринарної  медицини  –  30  вступників  денної  форми
навчання;

 економічний факультет – 71 вступник, в т.ч. на денну форму навчання –
37, на заочну форму – 34;

 факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва –
20 вступників, в т.ч. на денну форму навчання – 15, на заочну форму – 5 осіб.

126

9
28

41
2623

45

157
Кам.-Под. коледж
Снятинський коледж
Новоушицький коледж
Хотинський технікум
Шепетівський коледж
Бучацький коледж
Кіманський коледж
Інші

Рис.9. Випускники відокремлених структурних підрозділів, зараховані на
навчання до ПДАТУ у 2016 р.
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Таблиця 2.10
Випускники відокремлених структурних підрозділів ПДАТУ, зараховані на скорочений термін навчання

Спеціальність

Навчальний заклад
Кам.-Под.

коледж
Снятинський

коледж
Новоушицький

коледж
Хотинський

технікум
Шепетівський

коледж
Бучацький

коледж
Кіманський

коледж
Інші

держ ком держ ком держ ком держ ком держ ком держ ком держ ком держ ком
Геодезія 1/2 1/- -/11 7/1 6/9
Екологія 2/-
Економіка
Підприємництв
о
ТВППТ
Фінанси 2/- 2/13 -/8 1/- 6/1
Менеджмент 5/- -/1 -/1 1/- 4/3
Публ. адм.
Агрономія 16/2 2/1 1/- -/1 2/1 2/1 7/2 1/1 3/4 -/1 7/3 1/2
Садівництво 2/- 1/1 1/- 3/3
Садово-паркове 1/- 1/- 3/3
Агроінженерія 34/1 -/2 3/1 -/1 2/- -/2 18/- -/1 18/3 -/1
Енергетика 15/1 5/5 -/1 2/- 17/3 2/7
Проф. освіта 1/- -/1 -/1 4/3
Трансп. тех. 9/1 -/1 1/2
Автомоб. тр. 5/- -/3
Облік і опод. 1/- 4/1 -/1 -/18 -/1 -/7 1/1 -/6
Вет. 
медицина

17/- 11/- 3/- 7/- 6/- 10/- 9/- 6/-
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Таблиця 2.11.
Результати зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних і

юридичних осіб у ІІ турі вступної кампанії ПДАТУ

Спеціальність

Бакалавр

Спеціаліст Магістр
на 1 курс

поповненн
я 2-го
курсу

скорочений
термін

навчання

201 «Агрономія» 2 7 6 45
101 «Екологія» 1
193 «Геодезія та землеустрій» 1 23 1
203 «Садівництво та 
виноградарство»

10

206 «Садово-паркове 
господарство»

2 2

204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

28 12

208 «Агроінженерія» 1 2 9 10 2
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

1 7 26

015 «Професійна освіта» 3
275 «Транспортні технології» 6 2 5 2
274 «Автомобільний транспорт» 2
073 «Менеджмент» 2 1 9
071 «Облік та оподаткування» 9 15 2
051 «Економіка» 5
072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування»

3 4

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

8

Всього
4 52 40 170 10

276

2.4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освіти ПДАТУ ґрунтується на

положеннях Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-
VII,  та  на  принципах,  викладених  у  «Стандартах  і  рекомендаціях  щодо
забезпечення  якості  в  Європейському  просторі  вищої  освіти»  Європейської
асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України
„Системи управління якістю” ДСТУ ISO 9001:2009.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
2)  щорічне  оцінювання  здобувачів  вищої  освіти,  науково-педагогічних  і

педагогічних  працівників  вищого  навчального  закладу  та  регулярне
оприлюднення  результатів  таких  оцінювань  на  офіційному  веб-сайті  вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
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3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників;

4) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів;

5)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного
управління освітнім процесом;

6)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені
вищої освіти та кваліфікації;

7)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти.

Основні  завдання  системи  управління  якістю  освіти  –  це  аналіз  та
перевірка  результатів  навчання,  аналіз  оцінок,  зароблених  студентами,
поліпшення  освітніх  програм,  мотивація  співробітників,  покращення  рівня
викладання. Фактично система якості освіти складається із таких підсистем:

− забезпечення якості; 
− оцінки якості; 
− вдосконалення якості освіти. 

За  результатами розгляду  питань оптимізації  вищої  освіти,  підвищення
якості  навчання,  наукової  та  виховної  роботи  вченою  радою  університету
затверджено  та  реалізовано  заходи  щодо  підвищення  якості  підготовки
фахівців:

1. Оновлення  змісту  навчання  шляхом внесення  у  навчальні  плани та
програми новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції (в
тому числі ресурсозберігаючих), зокрема:

− на  факультеті  агротехнологій  і  природокористування  у  програми
вивчення дисциплін введені розділи щодо новітніх технологій збирання врожаю
зернових  культур,  впровадження  технологій  прямої  сівби,  впровадження
диференційованої системи обробітку ґрунту в сівозміні тощо; 

− на  факультеті  технології  виробництва  і  переробки  продукції
тваринництва  в  навчальні  програми  введено  огляд  технологій  виробництва
молока  на  комплексах  з  безприв’язним  утриманням  корів,  особливостей
створення  підприємств  з  відгодівлі  великої  рогатої  худоби  та  комплексів  з
відгодівлі гібридних свиней; 

− на інженерно-технічному факультеті навчальні програми дисциплін
доповнено питаннями вивчення новітніх технологій у сільському господарстві
та  технологічного  забезпечення  аграрного  виробництва  новітніми  зразками
техніки. 

2. Досягнення  стовідсоткового  забезпечення  навчальних  дисциплін
навчально-методичними  матеріалами,  їх  друк  та  розміщення  у  внутрішньо-
університетській мережі. 

3. Використання  мультимедійного  обладнання  під  час  проведення
лекційних і семінарських занять. 

4. Запровадження  інтерактивних  технологій  навчання  та  електронного
тестування для поточного контролю.
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На  сучасному  етапі  інтенсивне  впровадження  інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній процес для університету є стратегічним
пріоритетом,  адже  є  необхідною  умовою  формування  інформаційного
суспільства та конкурентоспроможної економіки.

Пріоритетним завданням Університету є  його всебічне представлення в
інформаційному просторі. Важливим кроком у досягненні цієї мети є розробка
та підтримка веб-ресурсів,  що забезпечують висвітлення інформації  в мережі
Інтернет про історію, діяльність та перспективи університету.

У  2015-2016  н. р.  четверо  студентів  університету  отримували  іменні
академічні і соціальні стипендії, а саме:
на ІІ семестр:

 академічну  стипендію ім..  М.С.  Грушевського –  КОВАЛЬЧУК Віолетта
Михайлівна, студентка факультету агротехнологій і природокористування;

 академічну  стипендію  Президента  України –  ЛОБОРЧУК  Наталія
Вікторівна, студентка економічного факультету:
на 2016 рік:

 соціальну  стипендію  Верховної  Ради  України –  ЯЦИШИН  Сергій
Олегович, студент факультету ветеринарної медицини;

 соціальну  стипендію  Кабінету  Міністрів –  МЕЛЬНИК  Олег
Володимирович, студент економічного факультету.

Отже, можна зробити висновок, що у студентства нашого університету є
значний потенціал і вони можуть демонструвати гарні результати в навчанні.
Головне завдання викладачів – надавати якісні знання, а студентам відповідно
відвідувати заняття і звести показники пропусків занять до мінімуму.
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 Таблиця 2.12
Інформація про успішність і відвідування занять студентами 

а) за ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

Факультет
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Факультет агротехнологій і 
природокористування

500 468 384 65 199 85 35 84 3,88 82,05 2800 5,5 1413 2,8 15

Факультет технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва

217 217 182 24 110 32 16 35 4,05 83,87 1704 7,9 1331 6,1 5

Факультет ветеринарної 
медицини

419 419 418 45 263 88 22 1 4 99,76 688 1,6 502 1,2 10

Інженерно-технічний 
факультет

685 685 599 68 395 99 37 86 3,81 87,45 1286 1,9 533 0,8 24

Економічний факультет 284 284 259 49 152 56 2 25 4,24 91,2 1509 5,3 592 2,1 16

Всього 2105 2073 1842 251 1119
36
0

112 231 3,99 88,86 7987 3,8 4372 2,1 70
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б) за І семестр 2016-2017 н. р. 
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Факультет агротехнологій і 
природокористування

525 480 418 100 214 84 20 62 3,98 87,08 2298 4,4 1149 2,2 8

Факультет ветеринарної 
медицини та технологій у 
тваринництві

627 595 374 70 259 40 5 221 3,56 63,78 7472
13,8

5
2904 5,4 2

Інженерно-технічний 
факультет

658 654 514 85 283 108 38 140 3,37 78,59 740 1,1 312 0,5 11

Економічний факультет 302 302 276 69 152 52 3 26 4,27 91,39 1047 3,5 386 1,3 21
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Всього 2112 2031 1582 324 908 284 66 449 4,17 77,89 11557 5,5 4755 2,3 21
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Результати ректорського контролю знань
Відповідно до «Положення про моніторинг та контроль якості навчання у

ПДАТУ» (Пр. №10 від 29 травня 2014 р.), згідно з наказом ректора № 180 від
31 жовтня 2016 року та за затвердженим графіком з 14 по 26 листопада 2016
року  серед  студентів  ПДАТУ  було  організовано  написання  ректорських
контрольних  робіт.  Ректорський  контроль  якості  підготовки  студентів  є
контролем  стійкості  знань,  умінь  та  навичок  та  проводиться  за  навчальною
програмою  відповідних  дисциплін  для  перевірки  готовності  студентів  до
підсумкового контролю.

Варто  зауважити,  що загалом студенти  університету  продемонстрували
досить високий рівень знань. Зокрема, за результатами перевірки ректорських
контрольних робіт середній бал склав 4,01, абсолютний показник успішності –
98,83%, якісний показник успішності становить 76,2%. Найвищий середній бал
продемонстровано  на  факультеті  ветеринарної  медицини  і  технологій  у
тваринництві  –  4,22,  найвищим тут  є  також якісний  показник  успішності  –
85,5%.  Найгірші  результати  було  показано  на  економічному  факультеті:
середній бал – 3,85, абсолютна успішність – 95,3%, якісна успішність – 69,78%.

Факультет агротехнологій і природокористування Інженерно-технічний факультет

3.88

4.25

3.81

4.24

4.1

4.22

3.87 3.85

Результати ректорської контрольної роботи Результати літньої екзаменаційної сесії

Рис 11. Порівняння результатів ректорського контролю з показниками літньої
екзаменаційної сесії

На  факультеті  агротехнологій  і  природокористування  середній  бал
успішності  склав  4,1,  абсолютний  показник  успішності  –  100%,  якісний
показник успішності  –  74,5%.  Найнижчий середній бал у  студентів  напряму
підготовки  «Екологія,  охорона  навколишнього  середовища  та  збалансоване
природокористування»  –  3,73  (якісний  показник  успішності  –  45,5%).  У
студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» середній
бал  склав  3,5  (якісний  показник  успішності  –  58,4%);  «Агрономія»  -  4,59
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(якісний показник успішності – 94,1%); «Лісове і садово-паркове господарство»
- 4,6 (якісний показник успішності – 100%).

На  факультеті  ветеринарної  медицини  та  технологій  у  тваринництві
середній бал успішності склав 4,22, абсолютний показник успішності – 100%,
якісний  показник  успішності  –  85,5%.  У  студентів  напряму  підготовки
«Технологія  виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва»  середній  бал
склав  4,17  (якісний  показник  успішності  –  88,83%).  У  студентів  напряму
підготовки «Ветеринарна медицина» середній бал склав 4,27 (якісний показник
успішності – 82,17%).

На інженерно-технічному факультеті середній бал успішності склав 3,87,
абсолютний  показник  успішності  –  100%,  якісний  показник  успішності  –
75,03%. Найнижчий середній бал у студентів напряму підготовки «Енергетика
та  електротехнічні  системи  в  АПК»  –  3,55  (якісний  показник  успішності  –
54,5%).  У  студентів  напряму  підготовки  «Процеси,  машини  та  обладнання
АПК»  середній  бал  склав  3,96  (якісний  показник  успішності  –  78,35%);
«Транспортні технології» - 4,0 (якісний показник успішності – 88,9%).

На  економічному  факультеті  середній  бал  успішності  склав  3,85,
абсолютний  показник  успішності  –  95,3%,  якісний  показник  успішності  –
69,78%. Найнижчий середній бал у студентів напряму підготовки «Фінанси і
кредит» –  3,33 (якісний показник успішності  –  22,2%).  У студентів  напряму
підготовки «Економіка підприємства» середній бал склав 3,9 (якісний показник
успішності  –  80%);  «Менеджмент»  -  4,38  (якісний  показник  успішності  –
100%); «Облік і аудит» - 3,77 (якісний показник успішності – 76,9%).

Таблиця 2.13

Результати проведення ректорських контрольних робіт
№
 з
/
п

Навчальна
дисципліна

Кафедра
Напрям

підготовки
/спеціальність

Курс
Сере
дній
бал

Абсолю
тна

успішн
ість%

Якісна
успішн

ість
%

Факультет агротехнологій і природокористування

1.

Оцінка впливу на 
навколишнє 
природне 
середовище

Екології та
збалансованого

природокористування

Екологія, охорона
навколишнього

середовища та ЗП
4 3,73 100 45,5

2.
Державний 
земельний кадастр

Геодезії та землеустрою
Геодезія,

картографія та
землеустрій

4 3,5 100 58,4

3. Генетика
Рослинництва, селекції

та насінництва
Агрономія 2 4,59 100 94,1

4.
Декоративна 
дендрологія

Садівництва,
овочівництва і садово-
паркового господарства

Лісове і садово-
паркове

господарство
3 4,6 100 100

Середній показник на факультеті  4,11 100,00 74,50
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

1.
Біологічна, фізична 
та колоїдна хімія

Агрохімії, хімічних та
загальнобіологічних

дисциплін
ТВППТ 2 стн 3,82 100 72,7

2.

Біотехнологічні 
процеси виробництва
і використання 
кормових ресурсів

Годівлі, розведення
тварин та технології

кормів
ТВППТ спец. 4,2 100 100
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3.
Технологія 
виробництва молока і
яловичини

Технології виробництва
продукції тваринництва

ТВППТ 4 4,5 100 93,8

4.
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби

Інфекційних та
інвазійних хвороб

Ветеринарна
медицина

3 стн 4 100 72,7

5.
Ветеринарна 
фармакологія

Нормальної та
патологічної морфології

і фізіології

Ветеринарна
медицина

2 стн 4,5 100 80

6.
Хірургічні хвороби 
дрібних тварин

Ветеринарного
акушерства та хірургії

Ветеринарна
медицина

4 4,31 100 93,8

Середній показник на факультеті 4,22 100 85,5
Інженерно-технічний факультет

1.
Стандартизація і 
сертифікація техніки 
і обладнання

Ремонту машин та
енергообладнання

Процеси, машини
та обладнання

АПК
4 4,25 100 90

2. Теоретична механіка
Фізико-математичних та

загальнотехнічних
дисциплін

Процеси, машини
та обладнання

АПК
2 стн 3,67 100 66,7

3.
Транспортне 
планування міст

Транспортних
технологій та засобів

АПК

Транспортні
технології

4 4 100 88,9

4. Електричні мережі
Енергетики та

електротехнічних
систем в АПК

Енергетика та
електротехнічні
системи в АПК

4 3,55 100 54,5

Середній показник на факультеті 3,87 100,00 75,03
Економічний факультет

1. Логістика
Менеджменту,

публічного управління і
адміністрування

Менеджмент 4 4,38 100 100

2.

Економіко-
математичні методи і 
моделі 
(економетрика)

Фізико-математичних та
загальнотехнічних

дисциплін
Фінанси і кредит 3 3,33 88,9 22,2

3.
Національна 
економіка

Економіки,
підприємництва,

торгівлі та біржової
діяльності

Економіка
підприємств

3 3,9 100 80

4. Політологія
Історії, філософії та

права
Облік і аудит 3 3,77 92,3 76,9

Середній показник на факультеті 3,85 95,30 69,78

2.5. Державна атестація випускників

Державна  атестація  випускників  здійснюється  державними
екзаменаційними комісіями після завершення навчання за відповідним освітнім
ступенем  з  метою  встановлення  фактичної  відповідності  рівня  освітньої
підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Згідно зі звітами ЕК, у 2016 році 1591 студент закінчив відповідний цикл
навчання за всіма формами навчання, здобув вищу освіту за відповідним рівнем
та отримав диплом встановленого зразка.



42

Бакалавр Спеціаліст Магістр

840
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936

423
200

2015 р. 2016 р.

Рис 12. Динаміка випуску фахівців у ПДАТУ
Таблиця 2.14

Випуск фахівців у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ 
у 2015-2016 н. р.

Шифр та назва спеціальності
Випуск фахівців

всього
денна заочна

бюджет контракт бюджет контракт
Бучацький коледж ПДАТУ 161 126 15 15 5
Коледж ПДАТУ 285 180 37 49 19
Кіцманський технікум ПДАТУ 259 111 22 62 64
Новоушицький коледж ПДАТУ 118 99 13 4 2
Снятинський коледж  ПДАТУ 90 81 9   
Хотинський технікум ПДАТУ 108 80 18 10  
Шепетівський коледж ПДАТУ 95 36 44 8 7
Всього: 1116 713 158 148 97

141

217

133
112

90 98
80

20

68

126

6 10 15

Денна ф.н.
Заочна ф.н.

Рис 13. Випуск фахівців у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ
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Таблиця 2.15
Випуск студентів ПДАТУ у 2016 році

Напрям підготовки (спеціальність)
ОС бакалавра ОКР спеціаліста ОС магістра

Всього
Денна ф. Заочна ф.

Всього
Денна ф. Заочна ф.

Всього
Денна ф. Заочна ф.

Д К Д К Д К Д К Д К Д К
Агрономія 128 64 2 28 34 33 19 1 12 1 0 0 0 0 0
Плодоовочівництво і виноградарство 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування

19 8 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Екологія та охорона навколишнього середовища 0 0 0 0 0 10 5 0 1 4 10 4 1 3 2
Геодезія, картографія та землеустрій 58 15 15 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Землеустрій та кадастр 0 0 0 0 0 12 9 0 1 2 0 0 0 0 0
Садово-паркове господарство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0
Лісове і садово-паркове господарство 22 9 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

101 56 2 19 24 35 19 2 12 2 23 11 4 5 3

Ветеринарна медицина 90 69 21   60 41 19 0 0 29 11 18 0 0
Процеси, машини та обладнання АПВ 143 71 19 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Механізація сільського господарства 0 0 0 0 0 73 46 0 25 2 35 17 10 5 3
Енергетика та електротехн. системи АПК 101 38 7 15 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Енергетика сільськогосподарського виробництва 0 0 0 0 0 55 33 0 11 11 0 0 0 0 0
Професійна освіта 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19 0 8 0 11
Транспортні технології 41 16 11 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОРДР 0 0 0 0 0 22 13 0 9 0 0 0 0 0 0
ОПУТ 0 0 0 0 0 17 13 0 0 4 0 0 0 0 0
Автомобільний транспорт 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автомобілі та автомобільне господарство 0 0 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Менеджмент 36 20 1 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Менеджмент організацій і адміністрування 0 0 0 0 0 22 12 4 0 6 22 2 10 0 10
Облік і аудит 149 4 20 2 123 51 7 0 0 44 31 2 17 0 12
Економіка підприємства 20 1 4 1 14 3 3 0 0 0 11 2 9 0 0
Фінанси і кредит 54 0 7 0 47 19 3 3 0 13 11 1 8 0 2

Разом
970

371 122 97 380
422

226 31 73 92
199

50 93 13 43
493 477 257 165 143 56

1591
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Рис 14. Випуск фахівців ПДАТУ у 2016 р.
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2.6. Практична підготовка

Практична підготовка сучасних фахівців аграрного сектору орієнтується
на  кваліфікованих ефективних господарів  землі,  які  мають  необхідний запас
фахових  знань,  володіють  сучасною  технікою  та  технологією
сільськогосподарського виробництва.

З  цією  метою  в  університеті  створено  науково-виробничий  центр
«Поділля», лабораторію «Навчальна пасіка», а також навчальну свиноферму.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності,
їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та
графіком навчального процесу.

У  рамках  підготовки  висококваліфікованих  фахівців  в  університеті
широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які
дають можливість студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на
ринку праці.

За результатами 2015-2016рр. укладено 478 угод на проведення практики.
Студенти  проходили  практику  у  паспортизованих  базових  передових
сільськогосподарських підприємствах, які відповідають вимогам програми, в 15
областях України, зокрема:

 Хмельницька область: Корпорація «Сварог Вест Груп», ТОВ «Енселко-
Агро»,ТОВ  НВА  «Перлина-Поділля»,ТОВ  «Агропрогрес-В»,  Філія
птахофабрика «Авіс»ПАТ Птахогосподарство «Червоний прапор»;

 Тернопільська область: ТзОВ «Бучачагрохлібпром», ФГ «Гадз», яке має
800га  саду,  закладено  за  новітніми  світовими  технологіями,  ТОВ
«Корпорація Колос ВС», ФГ «Перспектива»;

 Чернівецька  область: ТзОВ  «Україна»,  Корпорація  «Сварог  Вест
Груп»,ТОВ «Агрофірма імені Суворова», Вижницька районна державна
лікарня ветеринарної медицини;

 Івано-Франківська область: ПАТ «Миронівський  хлібопродукт»,  ПП
«Аронія»,  Коломийська  районна  державна  лікарня  ветеринарної
медицини;

 Вінницька область: ТОВ «Авангард»,ТОВ «Лан», ФГ «Відродження»;
 Миколаївська область: ПП«Моноліт - Вознесенськ»;
 Київська область: ТОВ «Агробіф», ПАТ Національно-страхова компанія

«Оранта»,  Клініка  ветеринарної  медицини  «Вет  Альянс»,  ПАТ
«Фітобанк»;

 Житомирська область: ТОВ «Хмільницьке», ПСП «імені Шевченка»;
 Рівненська  область: ПСП  «Іванівське»,  ПАТ  Гощанський  завод

продтоварів;
 Волинська  область: СВК  «Урожай»,  ДУ  «Волинська  обласна  фіто

санітарна лабораторія»;
 Львівська область: ПАТ «Кредобанк»;
 Полтавська область: АФ «Куйбешеве»;
 Кіровоградська область: ТОВ «Хлібороб»;
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 Чернігівська область: СТОВ «Джунеба Нова»;
 Закарпатська область: ФОП «Гречка Василь Васильович».

В  2015–2016  навчальному  році  студенти  нашого  університету  уперше
отримали  змогу  навчатися  в  рамках  проекту  «Університет  міжнародних
програм»,  організованого  компанією  КЕРНЕЛ,  однією  з  найпотужніших
агропромислових  компаній  України.  Університет  Міжнародних  Програм  –це
проект,  що  передбачає  підготовку  кадрового  резерву  провідних  та  головних
фахівців  освітнього  рівня  «бакалавр»  за  спеціальностями:«Механізація
сільського господарства»;«Агрономія».

Співпраця Університету з базовими підприємствами
1. ВАТ «Кам’янець-Подільськ-сільмаш»-інженерно-технічний факультет.
2. ВАТ  «Кам’янець-Подільський  електромеханічний  завод»-  інженерно-

технічний факультет.
3. Філія птахофабрика «Авіс»ПАТ Птахогосподарство «Червоний прапор»-

факультет ветеринарної медицини.
4. ТзОВ «Перлина - Поділля» - факультет ветеринарної медицини.
5. Вижницька районна державна лікарня ветеринарної медицини- факультет

ветеринарної медицини.
6. ТзОВ «Адамівка- Агро»- інженерно-технічний факультет.
7. ТзОВ «Хуторянські ковбаси»- факультет ветеринарної медицини.
8. ТзОВ «Верест» -інженерно-технічний факультет.

 Підприємства,  які  зацікавлені  в  додатковому  залученні  студентів  в
перспективі  їх  працевлаштування:  ТОВ  «Агрофірма  імені  Суворова»,ТзОВ
«Оболонь  -Агро»,Філія  «Мрія»ТзОВ  «НІБУЛОН»,СВК  «Летава»,  ТОВ
«Гуменецьке»,  ПАТ  «Хмельницькробгосп»,  ТОВ  «Агросолюшин»,  СТОВ
«Волиця», ТОВ «Святець», ТОВ «Козацька Долина», ПП «Колос».

2.7. Методична робота

Планування  та  координацію  науково-педагогічної  роботи  в  навчальних
підрозділах  університету,  контроль  за  її  станом,  розробку  практичних
рекомендацій  та  пропозицій  щодо  вдосконалення  навчального  процесу, його
методичного  забезпечення  здійснює  науково-методична  рада.  Науково-
методичною радою, зокрема розроблено положення: 

- Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ПДАТУ;
- Про науково-дослідний інститут круп’яних культур імені О.Алексеєвої;
- Положення про регіональний інноваційний Центр «ХАБ – Поділля»;
- Про організацію науково-дослідної роботи студентів ПДАТУ;
- Про студентську наукову роботу;
- Про кафедру;
- Про редакційно-видавничу діяльність в ПДАТУ;
- Про збірник наукових праць ПДАТУ.

Внесено зміни до положень: 
- Про організацію освітнього процесу у ПДАТУ;
- Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;
- Про робочу програму навчальної дисципліни;
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- Про стипендіальне забезпечення студентів та аспірантів ПДАТУ;
- Про науково-дослідну частину ПДАТУ;
- Про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в ПДАТУ;
- Про щорічне оцінювання НПП ПДАТУ;

З метою покращення якості надання освітніх послуг навчальним відділом
здійснювався  постійний  контроль  за  проведенням  занять  викладачами
університету,  організовувались  відвідування  відкритих  занять  провідними
викладачами  та  представниками  навчального  відділу,  результати  яких
враховувались під час проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад.

Оновлено  25%  навчально-методичних  матеріалів  для  проведення
практичних,  лабораторних  занять  та  самостійної  роботи  студентів,  що
відповідає  критеріям  проведення  акредитації  напрямів  та  спеціальностей.
Науково-методичною  радою  схвалено  до  друку  206  навчально-методичних
розробок  та  9  навчально-методичних  комплексів,  укладених  науково-
педагогічними працівниками університету.
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Таблиця 2.16
Методичні матеріали, схвалені науково-методичною радою університету у

2016 році до використання в навчальному процесі

№
з/п

Назва кафедри
Кількість
штатних

НПП

Навчально
-методичні
комплекси

Навчальні
посібники

Інструктивно-методичні матеріали

штук
друкованих

аркушів

всього
на

одного
НПП

всього
на

одного
НПП

Факультет агротехнологій та природокористування
1 Геодезії та землеустрою 13 4 - 7 0,54 48,5 3,73
2 Рослинництва, селекції, насінництва 12 - - 1 0,08 2,8 0,23

3
Плодоовочівництва лісового та 
садово-паркового господарства

9 - 1 12 1,33 35,04 3,89

4
Екології і збалансованого 
природокористування

11 - 3 3 0,27 14,5 1,32

5
Землеробства, ґрунтознавства та 
захисту рослин

7 - 1 9 1,29 25,45 3,64

6
Агрохімії, хімічних і 
загальнобіологічних дисциплін

11 - 2 11 1,00 55,07 5,01

Всього по факультету
63 4 7 43 0,75

1
81,36

2,97

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

7
Годівлі, розведення  тварин і 
технології кормів

6 - 1 23 3,83 59,12 9,85

8
Технології виробництва продукції 
тваринництва

5 - - 5 1,00 36,5 7,30

9
Технології переробки і 
стандартизації продукції 
тваринництва

6 - - 11 1,83 48,7 8,12

10 Ветеринарного акушерства і хірургії 7 - - 14 2,00 24,65 3,52
11 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин 7 - - 13 1,86 29,82 4,26
12 Інфекційних та інвазійних хвороб 8 - - 21 2,63 39,66 4,96

13
Нормальної та паталогічної 
морфології і фізіології

10 - - 15 1,50 17,65 1,77

Всього по факультету 49 0 1 102 1,80 256,1 4,99
Економічний факультет

14
Менеджменту, публічного 
управління та адміністрування 

8 3 - 21 2,63 108,89 13,61

15 Обліку і оподаткування 8 - 1 29 3,63 32,43 4,05
16 Інформаційних технологій 7 - - 31 4,43 65,43 9,35

17
Економіки, підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності

10 3 - 27 2,70 68,73 6,87

18
Фінансів, банківської справи та 
страхування

13 1 - 15 1,15 26 2,00

19 Історії, філософії і права 15  - 2 0,13 16,3 1,09
20 Іноземних мов 7 2 - 6 0,86 44,15 6,31
Всього по факультету 68 9 1 131 2,15 361,93 4,94

Інженерно-технічний факультет

21
Фізико-математичних та 
загальнотехнічних дисциплін

14 1 - 16 1,14 40,97 2,93

22 Машиновикористання в АПК 9 4 - 5 0,56 64,82 7,20

23
Ремонту машин  та 
енергообладнання

8 4 - 1 0,13 2 0,25

24
С.-г. машин і механізованих 
технологій

7 - - 2 0,29 8,8 1,26

25
Енергетики та електротехн. систем в 
АПК

10 - - 19 1,90 45,43 4,54

26
Охорони праці та фізичного 
виховання

12 - - 3 0,25 9,13 0,76

27 Професійної освіти 5 - - 5 1,00 22,48 4,50

28
Транспортних технологій та засобів 
АПК

5 - - 10 2,00 22,7 4,54

29
Тракторів, автомобілів  та 
енергетичних засобів

7 - - 7 1,00 55,4 7,91

Всього по факультету 77 9 0 68 1,07 271,73 3,92
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Всього по університету 257 22 9 344 1,44 1071,12 4,20

Наказом Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2016 р. № 375
затверджено  Персональний  склад  науково-методичних  комісій  (підкомісій)
сектору  вищої  освіти  Науково-методичної  ради  Міністерства  освіти  і  науки
України.  Серед  членів  НМК  –  представники  ПДАТУ,  обрані  на  основі
конкурсного відбору, здійсненого відповідною комісією МОН України.

Підкомісію  015-4  «Професійна  освіта  (аграрні  науки)»   науково-
методичної  комісії  1  із  загальної  та  професійної  освіти очолив Бендера Іван
Миколайович,  завідувач  кафедри  фізико-математичних  і  загальнотехнічних
дисциплін.

До науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії увійшло
троє науково-педагогічний працівників університету, зокрема:

підкомісія  201  «Агрономія»  –  Зеленський  Віктор  Анатолійович  декан
факультету агротехнологій і природокористування;

підкомісія  203   «Садівництво  та  виноградарство»  –  Чебан  Сергій
Данилович  доцент  кафедри  плодоовочівництва,  лісового  і  садово-паркового
господарства;

підкомісія  208  «Агроінженерія»  –  Панцир  Юрій  Іванович  декан
інженерно-технічного факультету.

Науково-методичні  комісії  (підкомісії)  сектору  вищої  освіти  будуть
здійснювати  розробку  стандартів  освітньої  діяльності  та  стандартів  вищої
освіти,  надавати  рекомендації  та  пропозиції  до  переліку  галузей  знань  і
спеціальностей,  а  також  надавати  консультативну  допомогу  в  галузі
організаційно-методичного  забезпечення  освіти,  впровадження  новітніх
освітніх технологій і методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних
технологій, дистанційної освіти, освіти впродовж життя. 

З метою розробки інтегрованих навчальних планів підготовки бакалавра
на  базі  освітнього  ступеня  молодшого  бакалавра  (молодшого  спеціаліста)  у
ПДАТУ було утворено робочі групи з розробки інтегрованих навчальних планів
і  робочих  програм  навчальних  дисциплін,  до  складу  яких  увійшли
представники університету та відокремлених структурних підрозділів ПДАТУ.
Очолив роботу завідувач кафедри фізико-математичних та  загальнотехнічних
дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Бендера І.М.

Таблиця 2.17
Склад робочих груп з розробки інтегрованих навчальних планів

Спеціальність, за якою
здійснюється підготовка
молодших спеціалістів

Спеціальність, за якою
здійснюватиметься

підготовка бакалаврів
Склад робочої групи

5.03060101
Організація виробництва

072
Управління та

адміністрування

Місюк М.В.
Чикуркова А.Д., Гончар О.В.,
Дмитрик В.В., Осадчук Л.А.

5.03050901
Бухгалтерський облік

071
 Облік і оподаткування

Місюк М.В.
Мельничук  О.В.,  Гончар
О.В., Дмитрик В.В., Осадчук
Л.А.,  Кіцул  Т.М.,  Равлюк
Т.В., Онищук Н.Р., Богданюк
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Т.Р.,  Король  Л.І.,  Кушнірук
М.М., Зайцева О.А.

5.03050801
Фінанси і кредит

072 
Фінанси, банківська справа

та страхування

Місюк М.В.
Рудик  В.К.,  Гончар  О.В.,
Дмитрик В.В., Осадчук Л.А.,

5.03060101
Організація виробництва

073 
Менеджмент

Місюк М.В.
Чикуркова А.Д., Гончар О.В.,
Король Л.І., Кушнірук М.М.

5.03050702
Комерційна діяльність

075 
Маркетинг

Місюк М.В.
Миронюк  М.М.,  Лазарєва
В.І., Гончар О.В.

5.03050201
Інформаційна діяльність

підприємства

076 
Підприємництво, торгівля і

біржова діяльність

Місюк М.В.
Волощук  К.Б.,  Гончар  О.В.,
Дмитрик В.В., Осадчук Л.А.

5. 05060403 Монтаж і
обслуговування холодильно-

компресорних машин та
установок

141 
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Панцир Ю.І.
Михайлова Л.М., Гарасимчук
І.Д.,  Калініченко  О.В.,
Грохольський М.О.

5.08010102
Землевпорядкування

193 
Геодезія та землеустрій

Зеленський В.А.
Бойко  О.Г.,  Козій  Г.В.,
Кушнірук М.М.

5.09010103
Виробництво і переробка
продукції рослинництва

201
Агрономія

Зеленський В.А.
Федорук І.В., Винничук С.П.,
Кара  Р.Г.,  Лаготюк  Г.С.,
Олександрівський  А.І,,
Іванцин С.Є., Тимчишин С.В.

5.09010102
Організація і технологія
ведення фермерського

господарства

201
Агрономія

Зеленський В.А.
Лаготюк  О.Д.,  Студенікіна
С.В.

5.10010201
Експлуатація та ремонт

машин і обладнання
агропромислового

виробництва

208
Агроінженерія

Панцир Ю.І.
Слободян  С.Б.,  Каніцький
Ю.М.,  Мартинюк  С.В.,
Шевага В.П., Студенікін С.Г.,
Калитчук П.П.,  Жижиян І.Г.,
Ковальчук  В.О.,  Дюг  О.Є.,
Гончар О.В., Жижиян І.Г.

5.09010201 
Виробництво і переробка
продукції тваринництва

204
Технологія виробництва та

переробки продукції
тваринництва

Цвігун О.А.
Каспров  Р.В.,  Сорочинський
Е.А., Тимчишин С.В.

5.11010101 
Ветеринарна медицина

211 
Ветеринарна медицина

Цвігун О.А.
Керничний  С.П.,  Карчевська
Т.М.,  Сорочинський  Е.А.,
Бабюк В.М., Тимчишин С.В.

5.07010101 
Організація та регулювання

дорожнього руху

275 
Транспортні технології

Панцир Ю.І.
Замойський  С.М.,  Бурдега
В.Ю., Козак В.П.

Включення сфери освіти в систему ринкових відносин вимагає оновлення
її  змісту  та  вдосконалення  методик.  Основні  напрями  таких  трансформацій
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вищої  освіти  передбачають,  перш  за  все,  інтеграцію  освіти  з  практичною
діяльністю та наукою, перехід до посилення індивідуального підходу, розвитку
творчої особистості студентів. Ці напрями відображають об’єктивні тенденції
розвитку, що виявляються в передовому педагогічному досвіді та обумовлюють
використання  нетрадиційних форм,  методів  і  засобів  навчання  та  виховання,
зокрема, нових форм активності  студентів,  які  поєднують у собі навчання та
працю.

Досягнення  стовідсоткового  забезпечення  навчальних  дисциплін
навчально-методичними  матеріалами,  їх  друк  та  розміщення  у  внутрішньо-
університетській  мережі,  використання  мультимедійного  обладнання  під  час
лекційних  і  семінарських  занять,  запровадження  інтерактивних  технологій
навчання та електронного тестування під час поточного контролю, підвищення
вимог до результатів самостійної роботи студентів – ось орієнтовний перелік
заходів,  які  дозволять  забезпечити  інтенсифікацію  та  належну  якість
навчального  процесу,  а  також  полегшити  соціалізацію  випускників  на
майбутньому робочому місці.
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РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Пріоритетні напрями науково-інноваційної діяльності
Науково-інноваційна діяльність  університету здійснюється  відповідно

до  Законів  України  “Про  вищу  освіту  ”,  “Про  наукову  і  науково-технічну
діяльність ”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

Пріоритетними напрямами науково-інноваційної  діяльності є:
 збереження  та  вивчення  генофонду  гречки  з  метою  створення

національного банку зародкової плазми роду Fagopyrum; 
 розробка  перспективних безвідходних технологій вирощування та

переробки гречки та інших польових культур; 
 енергозбереження в аграрному виробництві; 

 розробка та впровадження в клінічну практику ефективних методів

ветеринарного обслуговування продуктивних та дрібних домашніх тварин, в
тому  числі  проблеми  захисту  та  регулювання  чисельності  безпритульних
тварин в регіоні; 

 розробка  конструкцій  природно-техногенних  геоекосистем  з

підвищеними рівнями екологічної безпеки; 
 сприяння конвергеціїї розвитку аграрної сфери до євростандартів.

3.2. Основні результати наукової та науково-технічної діяльності
Відповідно  до  Закону  України  “Про  наукову  і  науково-технічну

діяльність ”, зусилля науковців університету у 2016 році були спрямовані на
проведення  фундаментальних досліджень,  прикладних наукових і  науково-
технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг,
проведення  наукової  і  науково-технічної  експертизи,  підготовку  наукових
кадрів, розвиток і збереження наукової інфраструктури.

Звітного року  науково-технічною діяльністю займалися  293  особи,  з
них доктори і  188 кандидатів  наук.  У розподілі  наукового потенціалу  між
підрозділами  університету  найбільшу  частку  займає  інженерно-технічний
факультет – 28,7 відсотків. 
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Рис. 1. Розподіл наукового кадрового потенціалу між підрозділами
університету

Протягом  2016  року  в  університеті  виконано  89  науково-дослідних
робіт, з яких одна – бюджетна, 12 – госпдоговірних і 76 – кафедральних тем.

Рис. 2. Розподіл і кількість науково-дослідних робіт

Суттєвий  вплив  на  ефективність  наукової  діяльності  має  її
фінансування,  тому  цей  аспект  знаходиться  під  постійним  контролем
керівництва університету. Аналіз фінансування наукових досліджень у 2016
році засвідчив 1,3 млн. грн надходжень до загального і спеціального фонду
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бюджету  університету  у  сфері  наукової  та  науково-технічної  діяльності.
Основними джерелами фінансування були: збереження наукових об’єктів, що
становлять  національне  надбання  (Колекція  світового  генофонду  роду
Fagopyrum Mill)  –  172,8  тис.  грн;  кошти  від  здійснення  госпдоговірної
тематики  –  76,1  тис.  грн;  надходження  від  надання  платних  послуг  та
виконання науково-технічних робіт – 1,0 млн. грн.

Рис. 3. Джерела і фінансування наукової та науково-технічної
діяльності

В  університеті  та  його  підрозділах  активно  функціонує  Наукове
товариство  студентів  та  молодих  учених.  Серед  основних  здобутків:  6
переможців  всеукраїнських  і  1  –  міжнародних  конкурсів  студентських
науково-дослідних  робіт,  5  переможців  Всеукраїнських  студентських
олімпіад.  Звітного  року  540  студентів  були  учасниками  різноманітних
наукових  заходів,  з  яких  105  –міжнародних  і  315  –Всеукраїнських.  За
результатами їхньої науково-технічної діяльності опубліковано 604 статті. 

Чисельність молодих учених складала 143 особи, з яких – двоє докторів
і 35 – кандидатів наук. Ними опубліковано 114 статей, в тому числі 7 – у
зарубіжних виданнях. 

Минулого року  для  участі  в  конкурсному  відборі  проектів  наукових
робіт  і  науково-технічних  розробок  молодих  учених  було  представлено  9
проектів.  За  результатами  першого  етапу  4  проекти  (наукові  керівники
Бурдига В.М., Книш О.В., Корчак М.М. і Левицька В.А.) було рекомендовано
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для  подальшого  проходження  наукової  та  науково-технічної  експертизи  у
другому етапі конкурсного відбору.

Рис. 4. Розподіл і динаміка отриманих патентів на корисні моделі

Упродовж  звітного  періоду  науково-педагогічні  працівники  ПДАТУ
отримали 12 патентів  на  корисну  модель,  з  них:  6  –  інженерно-технічний
факультет,  5  –  факультет  агротехнологій  і  природокористування  та  1  –
факультет  ветеринарної  медицини  і  технологій  у  тваринництві.  Однак,
спостерігається чітка тенденція до зниження патентної діяльності. У 2016р.
порівняно  з  2012  р.  кількість  охоронних  документів  була  меншою  на  49
одиниць, або на 80,3 відсотків.

Минулого  року  на  базі  університету  створено  регіональний
інноваційний  центр  (ХАБ  –  Поділля),  основною  метою  якого  є  сприяння
процесу  конвергенції  регіонів  Придністров’я  України  (Хмельницької,
Тернопільської,  Чернівецької  та  Івано-Франківської  областей)  до  окремих
прикордонних регіонів Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини. 

Протягом звітного року в університеті проведено 49 наукових і науково-
технічних заходів, з них – 4 міжнародних і 5 всеукраїнських. 

Науковим  сектором  університету  регулярно  проводиться  первинний
моніторинг  наявності  профілів  у  пошуковій  системі  Google  Академія
науково-викладацького  складу,  за  результатами  якого  створено  профіль
ПДАТУ. Станом на 1.01.2017р. сумарний h – індекс університету складає 13
при загальній кількості цитувань 1258. 
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Рис. 5. Подільський державний аграрно-технічний університет в

наукометричній базі Google Scholar

Результати  наукових  досліджень  університету  оприлюднено  в
монографіях, навчальних посібниках і наукових статтях. 

Таблиця 1
Розподіл наукових статей за структурними підрозділами, одиниць

Факультет

Всьог
о

науко
вих

статей

Наукометричні бази даних
В інших
виданнях

Scopus
Web of
Science

Google 
Scholar

Index
Coperni

cus

Украї
ни

зарубі
жжя

Факультет
агротехнологій  і
природокористування

71 – – 4 2 58 7

Інженерно-технічний
факультет

181 – – 23 3 145 10

Економічний
факультет

158 – – 10 35 92 21

Факультет
ветеринарної
медицини і  технологій
у тваринництві

68 1 – 27 3 37 –

Науково-дослідний
інститут  круп’яних
культур

12 – – – – 12 –

Науково-дослідна
частина

6 – – – 2 4 –

Всього 496 1 – 64 45 348 38
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Протягом  звітного  періоду  науковцями  університету  видано  8
монографій та 47 навчальних посібників, опубліковано  496 наукових статей,
в тому числі у провідних наукометричних базах – 110 публікацій, або 22,2%, а
саме: у Scopus – 1, у Google Scholar – 64, в Index Copernicus – 45. На одного
науковця приходиться в середньому 1,7 наукових статей, а в наукометричних
базах – 0,4 публікації.

Рис. 6. Публікаційна активність науково-педагогічних працівників

Варто  відзначити,  що  університет  упевнено  зміцнив  свої  позиції  у
видавничій діяльності  та  випуску наукових видань (як одноосібно,  так і  в
рамках співпраці з партнерами). 

Окрім  єдиного  донедавна  періодичного  наукового  видання  “Збірник
наукових праць ПДАТУ”,  університет став засновником й співзасновником
ще  трьох  журналів,  два  з  них  –  міжнародні  та  індексуються  в  багатьох
міжнародних наукометричних та бібліографічних базах. 

Суттєво зміцнив свої позиції у веб-просторі та міжнародних базах і наш
Збірник  наукових  праць  ПДАТУ. Нині  опрацьовано  редакційну  політику
згідно вимог Scopus та Web of Science – провідних наукометричних баз світу,
видання пройшло перереєстрацію в Міністерстві юстиції України та має нову
назву – “Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка ” зі
збільшенням  періодичності  виходу.  Видання  вже  включено  до  майже  10
науко- та бібліографічних баз, а Індекс Хірша в базі Google Scholar – 6. Також
він знаходиться під оцінкою відомої наукометричної бази “ Index Copernicus”
і вже має імпакт-фактор в цій базі. Журнал має україномовний сайт, водночас
ведеться наповнення нового сайту, який матиме трьохмовний контент.
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Інформаційне  забезпечення  наукової  діяльності університету
спрямоване на реалізацію пріоритетних напрямів наукової і науково-технічної
діяльності. Для цього проведено таку роботу: вивчено інформаційні потреби
користувачів  усіх  категорій;  забезпечено  необмежений  вільний  доступ  до
бібліотечних, національних та світових інформаційних ресурсів; сформовано
комплекс  заходів  задля  просування  наукового  доробку  університету  до
світової наукової спільноти.

Протягом року було організовано науково-технічні заходи з наступних
питань:  наукометрика та  проблематика оцінки наукових публікацій;  участь
університету у  міжнародних проектах і  програмах у сфері  вищої  освіти й
науки;  англомовна  компетентність  як  передумова  успішної  інтеграції
науковців  до  світового  освітнього  простору;  студентство  університету  та
науковий пошук тощо.

Діяльність  наукової  бібліотеки  ПДАТУ  спрямована  на  забезпечення
інформаційного супроводу  науково-навчального процесу, підвищення рівня
інформаційно-бібліотечного  обслуговування,  доступу  до  національних  і
світових  наукових  інформаційних  ресурсів  У  звітному  році  продовжено
наповнення електронного Інституційного репозитарію.

Для популяризації та активного використання світових та вітчизняних
наукових баз даних використовуються різноманітні канали розповсюдження
інформації: сайт університету, соціальні мережі, електронна розсилка, RSS-
технології  та  система  навчання  у  форматі  тренінгів,  практичних  занять,
інформаційних повідомлень тощо. 

2016  року  розширено  покриття  Wi-Fi  та  створено  зони  для
безоплатного доступу в мережу Інтернет на території університету. 

Ключовими завданнями на 2017 рік є: 
 налагодження  діяльності  і  організації  науково-дослідного  сектору

відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”; 
 формування наукової  тематики відповідно до потреб національної

економіки, в тому числі аграрного сектору;
 забезпечення  належного  рівня  університетських  наукових  видань,

необхідного для включення до міжнародних наукометричних баз даних;
 підвищення рівня наукових досліджень шляхом більш ефективного

використання наукового обладнання та інфраструктури університету; 
 оновлення  матеріально-технічної  бази  сучасними  приладами  і

комп’ютерною технікою; 
 активізація інноваційної значущості наукових розробок, їх апробації

та комерціалізації; 
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 розширення й поглиблення міжнародної наукової співпраці в межах

програм мобільності, а також у спільних міжнародних наукових проектах в
рамках  програми  ЄС  “Горизонт  2020”  та  інших  міжнародних  грантових
програм;

 посилення  роботи  з  підготовки  і  публікації  результатів  наукових

досліджень у міжнародних наукометричних базах; 
 ширше залучення та стимулювання студентів до наукової і науково-

технічної  діяльності,  а  науково  обдарованих  студентів  –  до  навчання  в
аспірантурі.

3.3. Робота аспірантури та докторантури

В  університеті  навчається  88  аспірантів,  із  них  –  48  з  відривом від
виробництва,  40  без  відриву  від  виробництва  (12  із  них  на  комерційній
основі) (табл.3.1).

У  2016  р.  вступило  на  навчання  29  аспірантів:  15  з  відривом  від
виробництва, 14 без відриву від виробництва (4 із них на комерційній основі).
Усі  аспіранти  атестовані  на  відповідних  кафедрах  та  вчених  радах
факультетів.

Функціонує докторантура за  2 спеціальностями – 4 докторанти (3  зі
спеціальності – рослинництво, 1 – економіка та управління підприємствами).

У  2014  р.  було  прийнято  кандидатські  іспити  з  іноземної  мови,
філософії  та  спеціальностей  (06.01.06.  –  овочівництво,  06.01.09  –
рослинництво,  06.02.02  –  годівля  тварин  і  технологія  кормів,  08.00.04  –
економіка  та  управління  підприємствами,  –  08.00.03  –  економіка  та
управління національним господарством).

В  минулому  навчальному  році  були  ліцензовані  спеціальності
аспірантури:
01 Освіта

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
05 Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка 
07 Управління та адміністрування

073 – Менеджмент 
20 Аграрні науки та продовольство

201 – Агрономія 
204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

21 Ветеринарна медицина
211 – Ветеринарна медицина
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Таблиця
Кількість аспірантів, прийом і випуск  (осіб)

Назви 
спеціальностей

Коди 
спеціаль
-ностей

№
ря
дк
а

Прийнято до аспірантури
Фактичний випуск у звітному році

Кількість аспірантів на 
у звітному році кінець звітного року Із загальної

кількості
аспірантів

(гр.7 + гр.8) –
жінок

Із загальної
кількості

випускників
(гр.3 + гр.5) -–

жінок

з відривом без відриву
з відривом від виробництва без відриву від виробництва

з відривом без відриву
від від у тому числі у тому числі від від

виробництва виробництва усього з захистом усього з захистом виробництва виробництва
дисертації дисертації

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
10
1

15 14 18 5 8 4 48 40 32 18

Технічні 05.20.00 2 1 2 1 5 3 - 1

Машини і засоби мех.-
ції с.- г.  вир-ва

05.05.11 2 1 1 1 3 3 - 1

Автомобілі і трактори 05.22.02 - - 1 - 2 - - -

Сільськогосподарськ
і

06.00.00 10 3 2 1 14 11 12 8

Селекція рослин 06.01.05 1 - - - 1 - 1 1

Овочівництво 06.01.06 2 - - - 1 1 1 1

Рослинництво 06.01.09 4 2 2 1 6 6 7 3

Кормовиробництво  і
луківництво

06.01.12 - - - - 1 - 1 -

Годівля тварин 06.02.02 3 1 - - 5 4 2 3

Економічні 08.06.00 4 1 4 2 9 12 9 7

Економіка  і  упр-ня
підприємствами

08.00.04 3 1 2 1 4 11 7 5

Економіка та упр. нац.
госп-вом

08.00.03 1 - 2 1 5 1 2 2

Ветеринарні 16.00.00 2 - - - 5 - 3 2

Патологія,  онкологія  і
морфологія

16.00.02 1 - 2 - - 1

Ветакушерство 16.00.07 1 - 3 - 3 1

Всього  по
ліцензованим
спеціальностям

15 14 15 14 8

Агрономія 201 8 4 8 4 5

Технологія
виробництва  і
переробки  продукції
тваринництва

204 2 1 2 1 1

Економіка 051 2 4 2 4 1

Менеджмент 073 1 3 1 3 -

Ветеринарна
медицина

211 2 2 2 2 1
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Кількість докторантів, прийом і випуск
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (осі

б)

Назви 
спеціальностей

Коди
спеціальностей

№
рядка

Прийнято до докторантури у
звітному році

Фактичний випуск у звітному році
Кількість докторантів на кінець

звітного року Із загальної кількості
випускників (гр.2) – жінок

усього
у т.ч. з захистом

дисертації
усього із них жінки

А Б В 1 2 3 4 5 6

Усього 301 1 2 - 4 2 1

Економіка та управління 
підприємствами

08.00.04 1 - 1 1 1

Рослинництво 06.01.09 1 - 2 - -

Агрономія 201 1 1 1 -
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Таблиця 3.5
Порівняльна таблиця кількості аспірантів за 2011...2016 рр.

Показники
Роки

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість 
аспірантів
у тому числі:

90 84 90 93 85 88

за державним 
замовленням

67 65 72 75 75 76

на комерційній 
основі

23 19 18 18 10 12

Прийом до 
аспірантури
у тому числі:

30 19 27 27 19 29

за державним 
замовленням

20 17 24 22 19 25

на комерційній 
основі

10 2 3 5 - 4

Фактичний 
випуск
у тому числі:

29 23 21 24 27 36

за державним 
замовленням

21 17 17 19 19 34

на комерційній 
основі 8 6 4 5 8 2

3.4. Міжнародні науково-технічні та економічні зв’язки

В сучасних інтеграційних умовах досить важливими є міжнародні зв’язки,
які сприятимуть набуттю наукового, а також практичного аграрного досвіду з
метою удосконалення знань та навичок як науково-педагогічних працівників,
так і студентів.

В даній сфері університет діє на пiдставi чинного законодавства, в тому
числі  Конституції  України,  Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  наказів
Мiнiстерства освіти i науки України; «Положення про організацію навчального
процесу»,  Статуту університету, а також «Положення про організацію курсів
іноземних  мов  при  Подільському  державному  аграрно-технічному
університеті»  та  «Положення  про  організацію  закордонного  стажування
викладацького складу, студентів,  магістрів,  аспірантів,  докторантів,  слухачів
інституту  післядипломної  освіти  та  дорадництва,  наукових  співробітників
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Подільського державного  аграрно-технічного  університету»  (від  26.06.14  р.,
протокол  №  10),  «Положення  про  організацію  англомовного  клубу  “English
speaking club”  (від  01.11.16 р.,  протокол №4)  та інших нормативно-правових
документів, що регламентують умови виїзду студентів та НПП за межі України
з метою навчання, стажування або проходження практики.

Аналізуючи стан міжнародної  діяльності  зауважимо,  що за останні  роки
зросла  кількість  договорів  щодо  співпраці  із  іноземними  партнерами,  як
навчальними  закладами  або  їх  підрозділами,  так  і  з  міжнародними
організаціями та фермерськими господарствами, з якими підписано угоди про
співробітництво.  Завдяки  цьому  з’явилася  можливість  збільшити  кількість
місць проходження стажування для НПП, а також безкоштовного паралельного
навчання  та  проходження  практик  за  кордоном  для  студентів.  Суттєвим
здобутком  стало  підписання  ряд  угод  щодо  паралельного  безкоштовного
навчання  наших  студентів  у  Польщі  і  Німеччині  (Люблінська  Політехніка,
«OSNABRÜK UNIVERSITY», м. Оснабрюк та Поморська Академії в м. Слупськ). 

У  Поморській  Академії  в  м.  Слупськ  студенти  нашого  університету
отримали можливість проходити безкоштовне паралельне навчання протягом І
семестру  2016/2017н.р.  –  8  осіб,  а  також 8  осіб  буде  навчатися  протягом ІІ
семестру 2016/2017н.р. 

Наразі,  згідно  умов  договору  навчальні  програми  по  всіх  факультетах
нашого університету мають бути адаптованими до паралельного навчання, тому
згідно рішення Вченої ради університету всі спільні навчальні плани по всім
спеціальностям  мають  бути  адаптованими  до  сучасних  вимог  навчання.  Усі
деканати  активно  працюють:  над  оформленням  документів  з  реалізації
запланованої  мети,  із  документами щодо отримання ліцензії  для  проведення
навчання іноземних громадян, а також над розробкою підготовчих курсів для їх
навчання іноземних громадян.

Для навчання, проходження практик та стажування за кордоном передусім
необхідне знання іноземних мов на відповідному рівні. Тому у співробітників та
студентів університету значно зріс інтерес до вивчення іноземних мов, яке вони
поліпшують на курсах іноземних мов, які  діють при університеті,  а  також у
цьому  році  з’явилася  можливість  безкоштовно  і  дистанційно  займатися  на
курсах  «Lingva.ua»,  де  зареєстровано  уже  315  наших  НПП.  А  студенти,
починаючи  з  1-го  курсу  навчання  в  університеті,  займаються  на  курсах
іноземних  мов,  які  показали  свою  результативність  (90%  слухачів  пройшли
співбесіди і проходять практику за кордоном). 

У зв’язку з  інтеграцією системи вищої  освіти  України в  європейський
освiтнiй  та  науковий  простір,  надзвичайно  гостро  стає  питання  академічної
мобiльності  студентів  та  науково-педагогічних  працівників,  яка  надає  їм
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можливість отримати сучасні знання у вищих навчальних закладах, установах
та  організаціях  іноземних країн;  а  також пройти практику чи  стажування за
кордоном на сучасних сільськогосподарських підприємствах. 

Академічна  мобільність  учасників  освітнього  процесу  ПДАТУ
здійснюється  на  підставі  законодавчо  узгоджених  міжурядових  угод  про
співробітництво в галузі освіти, програм та проектів, угод про співробітництво
між нашим університетом та іноземними закладами, організаціями, установами
на  підставі  узгоджених  навчальних  планів,  особистої  ініціативи  учасників
освітнього процесу та інших механізмів реалізації. 

Наразі  у  ПДАТУ  право  на  участь  у  програмах  академічної  мобільності
мають здобувачі вищої освіти освітніх рівнів молодшого бакалавра та бакалавра
(починаючи  з  другого  курсу),  спеціаліста,  магістра,  особи,  які  здобувають
наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, науково-
педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету. 

Провівши аналіз даних за 5 останніх років, бачимо, що кількість учасників
реалізації права академічної мобільності зросло на 3%, порівняно з попереднім
роком, а порівняно з 2011-2012 н. р. на 5% (табл.1).

Зауважимо, що місць практики і стажування, які пропонують для нашого
університету  є  втричі  більше,  бо  наші  співробітники  та  студенти
зарекомендували себе старанними стажерами та практикантами. Вони можуть
брати участь також у державні програми обміну, які реалізуються за рахунок
уряду іноземних країн, але для участі у них кандидатам потрібно мати знання
мов на рівні В1-В2. 

Зауважимо,  що  у  ПДАТУ  відбулася  презентація  грантові  програми
проходження стажування в США ім.  Фулбрайта,  багато грантових програм з
метою проходження практик і стажування запропоновано студентам, на основі
створеної інформаційної бази можуть обрати базу стажування і НПП.

Звичайно наші практиканти та  стажери при оформленні  на  практику чи
стажування отримують відповідні стипендії, згідно укладеного договору, хоча
вони мають розуміти, що найбільш цінною для них передусім є практика, яка
надає перспективи кращого працевлаштування, як в Україні, так і за кордоном.

Згідно з чинним законодавством, всі закордонні бази практик прикріплені
до іноземних університетів, а за бажання студент може ще й отримати диплом
про навчання чи стажування і рекомендації від фермерів. 

Таблиця 1
Програми стажування та практик молодих науковців та студентів

ПДАТУ за кордоном у розрізі останніх 5-ти навчальних років
Програма Країна Кількіс

ть,
Кількіс

ть,
Кількіс

ть,
Кількіс

ть,
Кількіс

ть,
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2011-
2012 н.

р.

2012-
2013 н.

р.

2013-
2014 н.

р.

2014-
2015 н.

р.

2015-
2016 н.

р.
“Agricultural Work

Experience in Canada”
Канада 3 3 - - 1

“Селянська
фермерська спілка”

Австрія 5 4 1 - 2

“Rural Exchange New
Zealand LTD”

Нова
Зеландія

2 4 2 - -

“IRWE”, “JUF” Швеція 10 10 3 5 11
“CAEP”, “The Ohio

Program”, “Worldwide
Farmers Exchange”,
“Mast International”,

“Work&Travel”

США 18 21 19 8 6

“Atalantis” Норвегія 16 16 19 25 16
“Dan-Lat Farm”,
“Travel to Farm”,

“DIC”, “Agri-Lida”,
“Peter Top”

Данія 97 67 94 96 73

“International Rural
Exghange”

Австралія 7 12 9 8 5

“Agroimpuls” Швейцарія 8 7 10 2 6
“Stichting Uitwisseling

the Netherlands”
Голландія 2 2 4 5 7

“Фермерcька спілка” Фінляндія 3 7 2 - -
“Apollo”, “Kals Gof” Німеччина 3 22 13 23 49

“SAWS” Польща 1 1 - 8 38
Всього 175 176 176 180 184

Наш університет зареєстровано у базі Еразмус+, а також у інших грантових
програмах,  де  наші  НПП можуть  вести  активний пошук партнерів  у  розрізі
актуальних  тем  дослідження.  У  результаті  цього  були  розроблено  певні
пропозиції  щодо  спільних  грантових  проектів  з  метою  здійснення  спільних
досліджень  між  університетами-партнерами,  а  також забезпечення  реалізації
права  академічної  мобільності  студентів  і  викладачів  у  розрізі  наукових тем
досліджень факультетів університету (табл. 2, 3). Розроблено проект стратегії
міжнародної  діяльності  університету  в  цілому  у  розрізі  факультетів,  які
пропонуємо розглянути на методичній Раді університету і затвердити на Вченій
раді університету найближчим часом.

Таблиця 2
Організаційні заходи спільної співпраці

Пропозиція Факультет
Розробка спільних навчальних планів підготовки фахівців. Всі факультети
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Співпраця в напрямку обміну науковими статтями з метою
публікації у наукових виданнях.

Всі факультети

Участь у наукових конференціях, семінарах. Всі факультети
Розвиток інформаційних технологій в навчальному 
процесі.

Всі факультети

Дослідження методик інтерактивних технологій при 
викладанні споріднених дисциплін.

Всі факультети

Налагодження зв’язків з галузевоспорідненими 
підрозділами університетів.

Всі факультети

Утворення  спільних  проектів  щодо  адаптації  директив,  стандартів  та
інших кластерів.

Всі факультети

Створення  спільної  інформаційної  бази  для
інформаційного  забезпечення  студентів,  викладачів  та
партнерів  відносно  ініціатив  та  програм  у  сфері  вищої
освіти та науки.

Всі факультети

Налагодження співпраці у науково-практичних, навчально-
методичних, освітньо-культурних міжнародних проектах.

Всі факультети

Таблиця 3

Реалізація права на академічну мобільність викладачами, аспірантами
та студентами, мовні програми

Пропозиція Факультет
Співпраця в галузі навчання та практичної підготовки 
студентів.

Всі факультети

Організація програм підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників у закордонних ВНЗах, обмін 
делегаціями та участь у конференціях.

Всі факультети

Співпраця в галузі стажування викладачів і студентів. Всі факультети
Організація курсів іноземних мов за допомогою мовних 
волонтерів при університеті.

Всі факультети

Створення при університеті центру із реалізації права 
академічної мобільності. 

Всі факультети

Навчання іноземних громадян. Всі факультети

Подільський державний аграрно-технічний університет реалізуючи право
академічної мобільності на перспективу передусім ставить за мету реалізацію
наступних завдань:

-  підвищення  рівня  теоретичної  та  практичної  підготовки  здобувачів
вищої освіти, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і
технологій,  опанування  новітніми  методами  дослідження,  набуття  досвіду
проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;
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-  набуття  професійного  досвіду  під  час  проходження  навчальних  та
виробничих практик та стажувань;

-  можливість  одночасного  отримання  здобувачем  вищої  освіти  двох
документів про вищу освіту з  додатками встановленого у вищих навчальних
закладах-партнерах  зразка  та  інформацією  про  систему  оцінювання  в  них
навчальних здобутків здобувачів вищої освіти;

- підвищення рівня володіння іноземними мовами;
- навчання іноземних студентів на відповідному рівні;
-  розробка  та  узгодження  спільних  навчальних  планів  із  зарубіжними

партнерами;
-  посилення  інтеграції  освіти  і  науки,  розвиток  подальших  наукових

досліджень,  поглиблення  знань  національних  культур  інших  країн,  а  також
поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;

-  підтримка  соціальних,  економічних,  культурних,  політичних
взаємовідносин  та зв’язків з іншими країнами.

Також  на  даному  етапі  розвитку  міжнародної  співпраці,  ми  маємо
докласти зусиль для реалізації  спільних проектів з  зарубіжними партнерами,
обміну статтями у наукових журналах, які зареєстровані у науково-метричних
базах, з метою реалізації права академічної мобільності науково-педагогічними
працівниками і студентами.

3.5. Звіт про роботу Науково-виробничого центру «Поділля»

Науково-виробничий центр «Поділля» Подільського державного аграрно-
технічного університету створено 30 квітня 2015 року рішенням вченої  ради
університету  (протокол  №8)  на  базі  навчально-дослідного  господарства
«Поділля». 

Загальна площа – 163 га, в тому числі ріллі – 153 га і 10 га багаторічних
насаджень (саду). Структура саду включає: яблуні - 5,2 га, сливи - 0,7 га, груші
– 0,6 га, черешні – 0,5 га, вишні – 0,2 га.

В структуру НВЦ «Поділля» ввійшли підрозділи:
1) Навчально-дослідне поле;
2) Лабораторія «Навчально-науковий сад»;
3) Зооветеринарна клініка;
4) Навчально-наукова пасіка.

Науково-виробничий центр «Поділля» є базою для проведення наукових
досліджень науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами
таких  факультетів,  як  агротехнологій  і  природокористування,  інженерно-
технічний  факультет,  факультет  ветеринарної  медицини  і  технології  у
тваринництві.  Крім цього центр є також базою для проведення навчальних і
виробничих  практик  напрямів  підготовки  «Агрономія»,  «Садівництво  і
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виноградарство»,  «Процеси,  машини  та  обладнання  АПВ»,  «Технологія
виробництва та переробки продукції тваринництва», «Ветеринарна медицина».

В поточному році зібрано весь урожай. Зокрема зібрано 128 тонн озимої
пшениці  при  урожайності  42,2  ц/га;  48  тон  ярої  пшениці  при  урожайності
32ц/га, сої 44 тонни при урожайності 11 ц/га.

Висівалися ділянки розмноження ярої пшениці Миронівського інституту
пшениці ім. В.М. Ремесла двох сортів: «Діана» і «Сімкода Миронівська», яких
в наявності є 5 тон насіння еліти. Крім цього зібрано ярого ячменю 42 тонни
при  урожайності  33,5  ц./га.  Висівалися  ділянки  розмноження  сорту  ярого
ячменю «Віраж», якого зібрано 2,5 тони. Також зібрано 12 тон озимого ячменю
при урожайності 24,5 ц/га; 25 тон гречки, при урожайності 10 ц/га, а також
зібрано 20 тонн сіна однорічних трав та заготовлено 10 тон соломи.

Плодово-ягідна та овочева продукція лабораторії  «Навчально-науковий
сад» здавалась у студентську їдальню та реалізовувалась для співробітників
університету. Вироблено продукції на суму 2200 гривень, зібрано плодових і
кісточкових 670 кг.,  овочевих 18 682кг.

В  поточному  році  також було  висаджено  шкілки  саджанців  плодових
культур, зокрема:  груші висаджено1200 штук, з них заокуліровано 873шт. ,
аличі: висаджено 800 штук, з них заокуліровано 224шт., вегетативної підщепи
яблуні: висаджено 2000 штук,  з  них  заокуліровано 830шт.

«Зооветеринарна  клініка»  НВЦ  «Поділля»  є  базою   для  проведення
практики і займається вирощуванням сільськогосподарських тварин, зокрема
свиней. Поголів’я нараховує 90 голів, з них 26 голів на відгодівлі, які мають
живу масу 80-90 кг., 32 голови поросят віком 2-4 місяці, 8 голів свиноматок та
156 голів поросят сосунків.

Крім цього є  4  голови  ВРХ,  4  голови коней,  14  голів  овець,  26  голів
птиці,  та  14 голів кролів.

За поточний рік реалізовано тваринницької продукції і тварин на суму 72
тисячі гривень.

Крім цього за можливості здійснюємо заріз свиней та овець на м'ясо для
студентської їдальні.

Загальна кількість бджолосімей навчально-наукової  пасіки  складає 20
штук. Пасіка обладнана оглядовим майданчиком, посаджено плодові дерева,
облаштовано  територію.  Зусиллями  співробітників  всіх  факультетів  зібрано
достатню кількість вуликів різних модифікацій.

Під урожай 2017 року розроблено структуру посівних площ.
На теперішній час посіяно 25 га озимої пшениці, 5 га озимого ячменю і

2,5 га гібридів жита. Посіви знаходиться в задовільному стані.
Посів  всіх  культур  проведено  протруєним  насінням  районованих  і
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перспективних сортів.  Крім  цього при  посіві  внесено  мінеральних добив  в
кількості 30 кг NPK на 1 га.

Проведено  огляд  посівів  на  пошкодження  шкідниками  та  гризунами.
Загрозливої ситуації не виявлено.

За структурою на 2017 рік буде здійснено посів наступних культур:
- озима пшениця – 25 га, 
- озимий ячмінь – 5 га, 
- яра пшениця – 29 га, 
- горох – 30 га, 
- ярий ячмінь – 15 га, 
- соя – 16 га, 
- гречка – 21 га, 
- кормові культури ( однорічні трави) – 3 га, 
- дослідні ділянки – 3 га. 
- демополя – 5 га.

Вся посівна площа займатиме 153 га.
Основні завдання на перспективу:

1. Створити   навчально-виробничий  парк  сучасної  техніки  й
обладнання для сільськогосподарського виробництва та переробки продукції
рослинництва і тваринництва.

2. Створити міні-ферму із 10-12 корів різних порід для забезпечення
навчального  процесу  та  підготовки  висококваліфікованих  фахівців
зооветеринарного напрямку.

3. На базі  навчальної  пасіки організувати Подільський регіональний
центр бджільництва і апітерапії. 

4. Повністю  оновити  та  ефективно  використовувати  плодові
насадження саду.

5. Провести  закладку   плодових  і  ягідних  культур,  які  відсутні   в
структурі  насаджень (абрикос,  персик,  суниця,  чорна смородина і інші).

В перспективі розвитку центру виробництво  перевести на вирощування
насіннєвої продукції.

3.6. Звіт про роботу Науково-дослідного інституту круп’яних культур
ім. О. Алексеєвої  

Науково-дослідна робота в інституті  здійснюється згідно з Законами 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими нормативно-
правовими документами, Статутом університету та відповідно до плану 
науково-дослідної роботи.
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Пріорітетом  інституту  є:  колекція  світового генофонду роду Fagopyrum
Mill яка відноситься до наукових об’єктів, що становить національне надбання.

 Відповідно до затвердженого плану науково-дослідних робіт на 2016 рік, у
звітному періоді наукові співробітники Інституту працювали над наступними
темами: 

«Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill » (РК № 0116
U006279) виконання  робіт  за  державним  замовленням»  (бюджетна  програма
2201040 з обсягом фінансування 172,805  тис. грн ).

 «Агроекологічне  обґрунтування  елементів  адаптивної  технології
вирощування гречки в умовах Лісостепу західного» (РК № 0116U005793). 

Науково-дослідні роботи було спрямовано на вивчення стійкості гречки
до  несприятливих  абіотичних  чинників  середовища;  створення  генетично
ідентифікованого матеріалу та розширення генетичного різноманіття.
В  поточному році було закладено такі розсадники :

- колекційний  розсадник;
- гібридний розсадник;
- селекційний розсадник.

В  колекційному  розсаднику  вивчали  380  сортозразків  гречки  різного
походження в тому числі 23 зразки інтродукованих в поточному 2016 році.
В гібридному розсаднику вивчали  36 комбінацій   для  схрещуваня,   в  якості
батьківських  форм  використовувались  сорти  вітчизняної  та  закордонної
селекції. 
В селекційному розсаднику вивчалось 34 номери – добори рослин з індексним
коефіцієнтом.

Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових
конференцій,  які  дають можливість провести апробацію результатів наукових
досліджень, створюють сприятливі умови для обміну досвідом між ученими з
інших  вищих  навчальних  закладів  і  науково-дослідних  установ  України  та
зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері
наукової діяльності.

25-26  квітня  2016  року  інститут   організував  та  провів   міжнародну
конференцію  присвячену  90-річчю  від  дня  народження  видатного   вченого
селекціонера  О.С. Алексеєвої за результатами проведеної конференції  видано
збірник наукових праць з актуальних проблем селекції насінництва, технології
вирощування  круп’яних  та  інших  сільськогосподарських  культур,  та  Збірка
спогадів  Життя  –  як  покликання,  присвячена  90-річчю  від  дня  народження
видатного вченого-селекціонера Олени Семенівни Алексеєвої.

 В  інституті  проводиться  наукова  робота  за  господарсько-договірними
темами:   «Надання  ефективної  допомоги  у  технології  вирощування  насіння
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гречки  сорту  Єлена»  господарству  “Любава  Агріко”  Житомирської  області;
«Впровадження  нового сорту гречки «Єлена» в умовах ТОВ «Адамівка Агро»
Хмельницької області та  «Впровадження  технології вирощування гречки сорту
Єлена» у  сільськогосподарський  багатофункціональний  кооператив  «Ратай»
Тернопільської області.  

Співробітники   інституту  надають  консультації  господарствам  різних
форм власності  з  технології вирощування гречки.

Крім  того,  в  2016  році  Подільський  державний  аграрно-технічний
університет  та  Миронівський  інститут  пшениці  імені  В.М.  Ремесла  НААН
України уклали Угоду про співпрацю з метою вирощування насіння зернових
культур Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України.

На  основі  цієї  домовленості  в  Інституті  розпочато  розмноження
добазового та базового насіння ярих зернових культур селекції Миронівського
інституту  пшениці  імені  В.М.  Ремесла.  Було  закладено  по  1  гектару
насінницьких посівів ярої м’якої пшениці Сімкода Миронівська та ярої твердої
пшениці  Діана.  Отримане  насіння  підготовлено  для  реалізації  насіннєвим
господарствам.  Крім  того,  в  поточному  році  нами  було  закладено
демонстраційні  посіви  сортів  ярих  зернових  культур  селекції  Миронівського
інституту пшениці імені В.М. Ремесла. Було висіяно шість сортів ярого ячменю:
Талісман,  Салют, Сотник,  Триполь,  Хадар,  Мирний;  два   сорти  ярої  твердої
пшениці  –  Ізольда  та  Жизель і  п’ять  сортів  ярої  м’якої  пшениці  –  Панянка,
Злата, Етюд, Ажурна та Елегія. Протягом вегетації проводили ряд досліджень, а
саме фенологічні, визначали стійкість до хвороб, вилягання.  Демонстраційні
посіви були представлені учасникам Дня поля, який  проводився на факультеті
агротехнологій і природокористування.

Наукові здобутки

20  травня  голова  обласної  ради  Михайло  Загородний  нагородив
дипломами  переможців  обласного  конкурсу  науково-дослідних  робіт  у
номінації «Фундаментальні НДР» та отриманням ІІІ премії, за наукову роботу
«Створення нового селекційного  матеріалу гречки за ознаками посухостійкості
на основі використання колекції світового генофонду»  
кандидата сільськогосподарських наук, директора науково-дослідного інституту
круп’яних  культур  ім.  О.  Алексеєвої   Бурдигу  Віталія  Миколайовича  та
кандидата сільськогосподарських наук, асистента кафедри агрохімії хімічних та
загальнобіологічних дисциплін Городиську Олесю Петрівну. 

В Український  інститут інтелектуальної власності  отримано патент на
корисну  модель:  «Спосіб  вирощування  екологічно-чистого  зерна  гречки  в
поукісних посівах». 



72

3.7. Звіт  Ботанічного  саду  Подільського  державного  аграрно-
технічного університету

Ботанічний  сад  Подільського  державного  аграрно-технічного
університету  є  єдиною  установою  на  Поділлі,  яка  має  колекцію  рослин  у
відкритому  і  закритому  ґрунті  ще  довоєнної  пори.  Це  зумовлює  неабиякий
науковий інтерес, зокрема у зв’язку із впровадженням національної програми
збереження біологічного різноманіття.

Ботанічний сад представлений:
- лабораторією дендрології;
- лабораторією флори і рослинності;
- лабораторією декоративного квітникарства.
Колекційний  фонд  представлений  рослинами  із  різних  ботаніко-

географічних центрів походження, зокрема це:
1. Колекція дерев і  кущів – 485 видів (у т.ч.  10 видів,  що занесені до

Міжнародної червоної книги, 5 видів, занесених до Червоної книги України).
2. Колекція тропічних і субтропічних рослин – 400 видів.
3. Колекція лікарських та інших корисних рослин – 100 видів.
4. Колекція рідкісних і видів, що зникають, - 45 видів (у т.ч. 26 видів,

занесених до Червоної книги України).
5. Колекція багаторічних трав’янистих квітково-декоративних рослин –

139 видів.
6. Колекція  однорічних  та  дворічних  квітково-декоративних  рослин  –

200 видів та сортів.
Найціннішим  надбанням  Ботанічного  саду  є  колекція  тропічних  і

субтропічних рослин, яка налічує 400 видів 86 родин. Вона є важливою для
збереження флористичного різноманіття тропіків і субтропіків на Поділлі.

Для  забезпечення  функціонування  оранжереї  на  опалювальний  сезон
встановлено новий котел, який забезпечує відповідний температурний режим.
Для опалення оранжереї і теплиць було заготовлено і використано понад 300 м3

дров і дрововідходів. 
Вже сьогодні  постає нагальне питання реконструкції  будівлі  оранжереї,

адже  одна  із  рослин,  а  саме  пальма  Вашингтонія  могутня  (Washingtonia  H.
Wendl),  вік  якої  складає  приблизно  100  років,  впирається  в  дах  і  не  має
можливості рости.

В  умовах  Ботанічного  саду  спільно  із  науковцями  НПП  «Подільські
товтри»  здійснюються  дослідження  24  видів  світової  та  місцевої  флори,  що
входять  до  родини  Lamiaceae,  що  сприяє  введенню  їх  в  культуру  в  зоні
південно-західного Поділля.
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Для поповнення колекції лікарських рослин завезено і висаджено в 2013
році 14 видів, із них 9 видів пройшли процес інтродукції і в 2015 році були
введені в колекційний фонд лабораторії:

1. Acanthus molis L.
2. Varatrum nigrum L.
3. Dioscuorea botatus Mill.
4. Mentha piperita L.
5. Moranda fistuloza L.
6. Allium victorialis L.
7. Lavandula x hibrida.
8. Digitalis grandiflora Mill.
9. Rheum officinale Baill.
Згідно  з  таксономічною  інвентаризацією,  колекція  раритетних  видів

нараховує  24  родини,  37  родів,  45  видів.  Продовжується  дослідження  виду
Allium oblignuum L, який є реліктовим з дезктивним ареалом поширення. Єдине
місце його зростання – с. Устя Кам’янець-Подільського району.

З  метою поповнення  колекційного фонду  на  ділянку  раритетних  видів
висаджено 6 видів місцевої флори: цибуля гірська, цибуля жовтіюча, півники
злаколисті,  аконіт  шерстистовусий,  аконіт  волохатий,  аконіт  хоста,  які
проходять  період адаптації.  З  них 4  види прижилися і  вводяться в колекцію
(цибуля жовтіюча, аконіт хоста, аконіт волохатий, цибуля гірська).

Головні здобутки лабораторії декоративного квітникарства були пов’язані
із збагаченням генофонду квітково-декоративних рослин.

За звітний рік колекційний фонд лабораторії поповнено 40 сортами:
- Lilium L. – 34 сорти;
- Dhalia L. – 6 сортів.
Вирощено і реалізовано 12 тис. штук розсади на суму 22 тис. гривень.
Співробітники  лабораторії  дендрології  розробили  проект  експозиційної

ділянки з використанням різних декоративних форм дерев і кущів. Висаджено
рослини:  береза  звисаюча  ф.  повисла,  клен  гостролистий  ф.  червонолиста,
ефедра,  біота  східна,  свидина  біло-блямована,  пузирник,  4 сорти
ґрунтопокривних троянд.

Впродовж  вегетаційного  періоду  вивчалися  теоретичні  та  практичні
питання  інтродукції,  акліматизації,  розмноження  і  впровадження  в  зелене
будівництво декоративних дерев і кущів. Колекція дерев і кущів була поповнена
3 новими видами:

1. Juniperus salina f. tamaricsifolia.
2. Juniperus horisontalis f. andora.
3. Juniperus chinenis f. blue alps.
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Питання  охорони  природи,  пропаганди  сучасних  наукових  здобутків
біології, екології та популяризації різноманіття рослинного світу вирішувались
шляхом проведення екскурсій та надання консультацій.

Співробітники ботанічного саду  брали  активну  участь  у  різноманітних
масових заходах ПДАТУ. Зокрема були оформлені композиції, клумби, рабатки,
організовано  декорування  квітами  залів  головного  корпусу  ПДАТУ, коледжу
ПДАТУ. 

Також надавалась допомога викладачам ПДАТУ та коледжу ПДАТУ під
час  проведення  тематичних  занять  та  екскурсій.  Студенти  брали  участь  у
створенні  і  оформленні  композицій  ландшафтного  дизайну  на  території
Ботанічного саду.
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РОЗДІЛ IV. ВИХОВНА РОБОТА

          У  Подільському  державному  аграрно-технічному  університеті
сформована чітка система виховної роботи, орієнтована на підготовку фахівців,
здатних забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної культури й
природного середовища.
          Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України
«Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  положеннями  Загальної  декларації  прав
людини,  Державною  національною  програмою  «Освіта»  (Україна  XXI  ст.),
Програмою  правової  освіти  населення  України,  Державною  програмою
розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та
молоді в національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного
виховання молоді, Концепцією реалізації державної політики у сфері протидії
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин  та  прекурсорів,  Концепцією  державної  міграційної  політики,
Положеннями  університету  «Про  студентське  самоврядування  у  ПДАТУ» та
Статуту університету.

Впродовж навчального року в університеті виконувалась така робота:

- складання  орієнтовного  плану  виховної  роботи  зі  студентами  в
університеті,  академічних  групах  помісячно,  потижнево,  забезпечення  його
виконання  деканатами,  кафедрами,  наставниками  академічних  груп,
студентською  організацією,  співробітниками  структурних  підрозділів,  які
здійснюють виховну роботу;

- контроль за організацією і тематикою виховних годин, аналіз недоліків та
узагальнення  кращого  досвіду   наставників  академічних  груп  з  проведення
виховних годин;

- перевірка  стану  ведення  обов'язкової  документації  наставника
академічної  групи  -  «Журналу  наставника»,  надання  рекомендацій  та
проведення індивідуальних консультацій щодо усунення недоліків;

- методична  робота  з  наставниками  академічних  груп,  заступниками
деканів  із  виховної  роботи,  а  саме:  проведення  методичної  наради  з
наставниками  перших  курсів  академічних  груп  всіх  факультетів;  виступ  на
нараді,  присвяченій  виховній  роботі,  за  участі  керівників  структурних
підрозділів,  які  беруть  участь  у  виховній  роботі  зі  студентами;   постійне
проведення  індивідуальної  роботи  з  наставниками  академічних  груп;
координація діяльності із заступниками деканів із виховної роботи,  завідувачем
наукової  бібліотеки  університету,  керівниками  музею  історії  університету,
художніми керівниками;
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- соціальна  робота,  а  саме:  надання  відомостей  щодо  студентів-сиріт,
напівсиріт,  студентів  із  малозабезпечених  сімей  у  органи  державної  влади;
cкладання списків  студентів, що потребують матеріальної допомоги;

- участь у роботі стипендіальної комісії: узагальнення пропозицій вчених
рад  факультетів,  органів  студентського  самоврядування  щодо  висунення
кандидатів на призначення іменних академічних стипендій, представлення на
вчену раду університету;

-  перевірка стану виконання графіка відвідування гуртожитків;      
      -  організація участі студентів у різноманітних університетських конкурсах,
заходах у місті, області, країні:
        1) участь у  XVIIІ Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання
аграрних  ВНЗ  III-IV рівнів  акредитації,  що  відбувся  на  базі  Подільського
державного аграрно-технічного університету (14-17 червня 2016 року);
        2) участь у сскорботній ході в річницю пам'яті жертв Голодомору в Україні;

3) покладання вінків ліквідаторам Чорнобильської АЕС;
        4) участь у заходах до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в
Україні (22 червня);
        5) участь у заходах з нагоди відкриття туристичного сезону у м. Кам’янець-
Подільському;
        6) участь у заходах до Дня міста;
        7) участь у студентському фестивалі «АГРОУНІФЕСТ-2016»;  

8)  участь  у  заходах  присвячених  50-річчю  інженерно-технічного
факультету ПДАТУ;

9) участь у заходах  з нагоди 60-річчя народного аматорського ансамблю
«Подільський  колос»  та  25-річчя  зразкового  дитячого  ансамблю  танцю
«Колосок» ПДАТУ;

- складання Плану заходів щодо перевірки гуртожитків;
- перевірка  організації  та  проведення  виховних  годин  на  факультетах,  в

академічних групах;
- активізація співпраці з регіональними органами внутрішніх справ, з
провідними лікарями міста, запрошення їх на зустрічі зі студентами
згідно плану виховної роботи;
- проведення в університеті та місті Всесвітнього дня без тютюну;
- виховна година на тему: «Звіт про проведення профорієнтаційної роботи

в канікулярний період» (по факультетах);
- проведення виховного заходу «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття» до

Дня  народження  Т.Г.  Шевченка  (літературно-мистецький  театр  «Ольвія»
ПДАТУ кер. доцент Прокопова О.П.);
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- проведення  виховного  заходу  «Тричі  являлася  мені  любов…»  до  Дня
народження І.Я. Франка (літературно-мистецький театр «Ольвія» ПДАТУ кер.
доцент Прокопова О.П.);

- зустріч студентів із ліквідаторами ЧАЕС «Збережемо пам'ять про подвиг»
(літературно-мистецький театр «Ольвія» ПДАТУ кер. доцент Прокопова О.П.);

- проведення виховного заходу «9 листопада - День української писемності
та  мови»  (літературно-мистецький  театр  «Ольвія»  ПДАТУ  кер.  доцент
Прокопова О.П.);

- постійний  виїзд  агітбригад  університету  з  метою  профорієнтаційної
роботи;

- надання допомоги молоді (підліткам) у проблемах гендерного насильства:
тренінг зі студентами;

- благодійно-патріотична акція «З Україною в серці»;
- університетський захід до Дня вишиванки;
- святковий концерт до Міжнародного жіночого дня;
- день відкритих дверей університету;
- виступ творчих колективів університету в «Агроуніфесті-2016»
- виступ творчих колективів університету у міському заході з нагоди Дня

працівника освіти;
- проведення загально університетських виховних робіт;
- свято «День знань» та урочиста посвята першокурсників у студенти;
- проведення  I етапу  VI Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу

студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка;
- фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед першокурсників;
- проведення «Дня донора» в університеті;
- виховна  лекція  на  тему:  «Профілактика  вживання  алкогольних  напоїв,

цигарок, та наркотичних засобів серед студентської молоді»;
- урочисті  збори  з  нагоди  святкування  «Дня  працівника  сільського

господарства»;
- заходи з нагоди Дня студента; 
- відкриття фотогалереї «Честь і шана»;
- виховна година для студентів факультету ветеринарної медицини на тему 

«П.О. Ковальський – вчений, педагог, організатор» присвячена 111-й річниці з 
Дня народження;

- захід працівниками Ботанічного саду  «Королева Жоржин»;
- вибори голови студентського самоврядування університету, вибори голів 

студентської ради по факультетах;
- оперативне вирішення поточних завдань з питань виховної роботи.
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У  ПДАТУ  діє  і  повсякденно  удосконалюється  цілеспрямована  система
національного виховання студентів. Її зміст будується на основі багатомірного
розуміння  життя  та  складається  з  таких  основних  напрямів:  національно-
патріотичне,  правове,  екологічне,  художньо-естетичне,  морально-етичне,
інтелектуально-духовне, фізичне, професійне виховання.

Патріотичне та національне виховання студентів

Визначальною  рисою  виховання  патріотизму  була  дієвість,  що  здатна
перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави. У
цьому  контексті  актуальними  були  заходи,  до  проведення  яких  постійно
залучалися  студенти  та  викладачі  нашого  університету.  Протягом  звітного
періоду відбувалися зустрічі з учасниками АТО, які зі зброєю в руках і донині
відстоюють честь і гідність України.  

В  університеті  навчається  багато  талановитих  популяризаторів
українського  слова.  У  День  української  писемності  та  мови  студенти
декламують власну поезію, співають власні пісні тощо. 

Всі  виховні  заходи  університету  орієнтовані  на  загальнолюдські,
національні  цінності.  ПДАТУ  був  і  залишається  форпостом  української
духовності і патріотизму.

Художньо-естетичне виховання

Належна увага в університеті приділяється вихованню в студентів високої
культури та естетичних смаків. На належному художньому рівні в університеті 
відзначені основні державні свята (День Соборності України, День захисника
Вітчизни,  Міжнародний жіночий день,  Шевченківські  свята,  День Перемоги,
День Європи, Міжнародний день студента, День учителя тощо). Відбувалися і
традиційні  університетські  свята  й  заходи  (Посвята  в  першокурсники,  День
студента, Новорічні свята, День гумору, дні відкритих дверей, випускні вечори,
конкурс патріотичних постановок та багато інших).

В університеті  проводилась  величезна  робота  по залученню студентів  у
різноманітні творчі гуртки та студії. Виконанню цих завдань сприяє культурно-
масова робота університету. Всього за звітний період було проведено понад 100
культурно-масових заходів.

Школою естетичного виховання та зростання соціальної активності молоді
є художні колективи, мистецькі об’єднання, гурти, які діють у ПДАТУ, зокрема
народний  аматорський  ансамбль  «Подільський  колос»  та  зразковий  дитячий
ансамбль танцю «Колосок» (керівник - Чернишева В.П.), хореографічна студія
«Maxi» (керівник – Томайчук М.А.),  Літературно-мистецький театр «Ольвія»
(керівник  –  доцент  Прокопова  О.П.),  КВК  «Аграрвард»  (керівник  –  доцент
Ліщук С.Г.),  клуб поціновувачів  українських звичаїв  та  традицій (керівник –
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Чорнобиль О.В.), фотостудія «Позитив» (керівник – Ткачук І.О.), де постійно
підвищують свій культурно-виховний  рівень понад 250 студентів. 

Головна  увага  у  виховній  роботі  в  позанавчальний  час,  зокрема
формування  здорового способу життя студентів,  зосереджена  в  студентських
гуртожитках.

Стан виховної роботи в гуртожитках постійно обговорюється на засіданнях
Ради  університету  Силами  студентських  рад  гуртожитків  проводяться  різні
культурно-масові  та  спортивні  заходи.  Значну  роль  у  вихованні  студентів
відіграє музей історії університету.

Своє  призначення  університет  реалізує  через  створення  інтенсивного
духовного середовища, що сприяє виховання незалежних, критично мислячих,
національно свідомих особистостей, здатних діяти згідно з принципами добра й
справедливості.

Ректорат  і  деканати  приділяють  значну  увагу  студентам-сиротам,
інвалідам,  студентам,  які  проживають  в  зоні  АТО і  студентським сім’ям.  Ці
категорії  студентів  у  першу  чергу  забезпечуються  гуртожитком,  отримують
затверджені законом пільги з боку університету.

Результативність виховної роботи оцінюється за кількісними та якісними
показниками, зокрема: успішність навчання, навчальна дисципліна, стосунки в
академічних  групах,  аналіз  виконання  студентами  правил  внутрішнього
розпорядку, правової  поведінки,  кількість  правопорушень,  виконання  планів
виховної  роботи,  якість  проведених  заходів,  кількість  студентів  у  творчих
об’єднаннях,  гуртках,  учасників  фестивалів  тощо,  участь  молоді  в  різних
громадянських, патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які
відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів.

Отже,  виховна  робота  в  університеті  охоплює  всі  напрямки  Концепції
національного виховання студентства та  спрямована на виконання основного
завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – формування всебічно
розвиненої,  духовно  й  морально  зрілої  особистості,  готової  відповісти  на
потреби сучасного життя.

Концепція  виховної  роботи  університету  спрямована  на  створення
ефективних  умов  для  розвитку  кожного  студента.  Головним  принципом
концепції  є  безперервність виховного процесу, а  це передбачає  наступність і
послідовність виховання студентів на усіх рівнях освіти.

Діяльність  усіх  суб’єктів  виховного  процесу:  студентів,  органів
студентського  самоврядування,  заступників  деканів  із  виховної  роботи,
наставників академічних груп – була спрямована на пошук нових педагогічних
технологій,   визнання  пріоритету  самовиховання  студентів,  індивідуальної
діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу.
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Виховна  робота  проводиться  згідно  з  планами  виховної  роботи
університету,  факультетів.  В  усіх  структурних  підрозділах  своєчасно
проводяться старостати, виховні години, тематика яких розробляється на основі
рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України,  професійної  специфіки
факультету,  визначних  дат  історії  держави,  області,  міста  й  узгоджується  з
першим проректором університету.

Особливе місце в організації виховного процесу відводиться розв’язанню
завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги
до обраної спеціальності, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

Великою колективною творчою справою є для студентів святкування Дня
студента, який об’єднав низку яскравих корисних дій студентської організації
університету.

Впродовж  звітного  періоду  проводилися  ініційовані  студентським
самоврядуванням  всеукраїнські  студентські  конференції  з  актуальних  питань
життя молоді,  круглі  столи,  огляди-конкурси художньої  самодіяльності  серед
факультетів, святкові концерти, спортивні змагання.

Студентською профорієнтаційною агітбригадою було проведено більше 20
зустрічей у всіх регіонах України.

Функціонування  студентського  самоврядування  здійснювалося  на
демократичній основі співуправлінні різних поколінь, тому традиційними були
зустрічі ректора і керівництва зі студентським активом, на яких вирішувалися
актуальні питання студентського життя.

Студентське  самоврядування  у  ПДАТУ  є  важливою  ланкою  в  розвитку
демократичних засад,  виявленні  потенційних лідерів,  формуванні  майбутньої
еліти  нації.  Рада  студентського  самоврядування  університету  спільно  з
адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі  місць для поселення в
гуртожитки.  Діяльність  органів  студентського самоврядування  спрямовується
на  вдосконалення  навчально-виховного  процесу  в  університеті,  сприяння
науковій та творчій діяльності студентів.

Органи  студентського  самоврядування  активно  співпрацюють  з
профспілковими  органами  щодо  правового  й  соціального  захисту  студентів,
проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо.

Безумовно,  розвиток  студентського  самоврядування  надасть  можливість
прискорити  й  інтеграцію  української  вищої  школи  в  європейське
співтовариство.

Правове виховання

- організація  громадського  порядку  в  університеті  та  гуртожитках
університету,  з  метою  забезпечення  охорони  громадського  порядку  у
навчальних корпусах та під час загальноуніверситетських заходів;



81

- проведення бесід, лекцій та круглих столів зі студентською молоддю щодо
ознайомлення  із  нормами,  принципами  чинного  Законодавства  України  за
темами:  «Право,  як  спеціальна  юридична  категорія»,  «Моральний  характер
права», «Правова культура студента», «Право, як загальнолюдська цінність»;

-   проведення  книжкових  виставок:  «Конституція  незалежної  України»,
«Правове законодавство України» та ін.; 

- організація  заходів  щодо  проведення  Європейського  тижня  місцевої
демократії: проведення лекцій, тематичних виставок літератури.

Трудове виховання

З метою формування у студентської молоді любові до праці, становлення і
розвитку сили волі, усвідомленню цінності праці, студентами та викладачами
проведено трудові десанти на стадіоні, на територіях гуртожитків та корпусів з
метою прибирання прилеглої території.

Соціально-побутові питання студентів ПДАТУ

Соціально-побутові питання студентів ПДАТУ є важливими і актуальними.
Протягом року вирішуються важливі питання соціального побуту студентів. З
метою перевірки санітарно–гігієнічних норм та умов проживання студентів у
гуртожитках відбуваються чергування викладачами та відповідно відбуваються
обстеження ними умов проживання у кімнатах.

Спортивно-масова робота

Успішному  навчанню  студентів  сприяє  їх  добра  спортивна  форма.  Для
занять фізичною культурою і спортом університет має спортивна зала, стадіон.

Спортивна  робота  спрямована  на  гармонічне  виховання  студентів.
Читаються лекції щодо ведення здорового способу життя, проводяться зустрічі
молоді з відомими спортсменами, тренерами.

Студентська молодь має можливість удосконалювати свою майстерність з
таких  видів  спорту:  настільний  теніс,  важка  атлетика,  волейбол  (чоловіча  й
жіноча  група),  футбол.  Тут  студенти,  які  зараховані  групи  для  підвищення
спортивної майстерності.

На виконання Указу Президента України від № 432/2009 «Про додаткові
заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні» у ПДАТУ  належна увага
приділяється  фізкультурно-оздоровчій  роботі  серед  студентської  молоді.  Для
цього створені необхідні умови та розроблені заходи фізкультурно-оздоровчої
спрямованості згідно з основними напрямками комплексної програми «Фізичне
виховання  –  здоров’я  нації»:  спартакіади  серед  студентів  університету
(волейбол,  футбол,  настільний  теніс);  спартакіади  серед  викладачів
університету (волейбол, футбол); секції з різних видів спорту, групи здоров’я
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для  студентів,  викладачів  і  співробітників  університету;  щорічні  спортивні
свята; масові змагання й турніри з різних видів спорту. У 2016 навчальному році
проведено понад 22 спортивно-масових заходи, у яких взяли участь більше 200
студентів;  97  студентів  займалися  в  спортивних  та  оздоровчих  секціях
(волейбол, футбол, важка атлетика).

В університеті  за  2016 рік обрано  найкращих спортсменів:   Головатюк
Роман – МСМК з кікбоксінгу, Осецька Антоніна – КМС з кікбоксінгу, Остапюк
Андрій – МС з важкої атлетики, Кузенко Ігор -  КМС з волейболу. До складу
збірних  команд України входять 2 студенти: Остапюк А., Головатюк Р. 

Студенти-спортсмени гідно представляють Хмельницьку область та 
Подільський державний аграрно-технічний університет у змаганнях та турнірах.
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РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Фінансова діяльність за 2016 рік

Фінансування  університету  протягом  минулого  року  здійснювалось
Міністерством освіти і науки України.

Із  загального  фонду  державного  бюджету  за  2016  рік  відповідно  до
затвердженого кошторису надійшло коштів на загальну суму 44100,3 тис. грн.,  (
що на 2466,8 тис. грн. більше порівняно з 2015 роком), в т.ч.:

- заробітна плата – 22473,3 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 4730,7 тис. грн.
- продукти харчування дітям-сиротам – 809,1 тис грн.
- оплата комунальних  платежів – 2851,2 тис. грн.
- стипендія студентам – 13128,6 тис. грн.
- придбання м'якого інвентарю дітям-сиротам – 18,7 тис. грн. 
- придбання  літератури  дітям сиротам – 88,7 тис. грн.
Використання бюджетних коштів здійснено у повному обсязі відповідно

до затверджених  кошторисних призначень.
Крім  того,  на  підтримку  колекції  світового  генофонду  з  державного

бюджету надійшло 172,8 тис. грн., за рахунок яких згідно плану використання
придбано  нове  лабораторне  приладдя,  обладнання,  мінеральні  добрива  та
гербіциди. 

Залишок  коштів на спеціальному рахунку університету станом на 1 січня
2017 року становив 3285,3 тис грн.

Протягом  року  на  спеціальний  рахунок  університету  надійшло
15689,6 тис. грн   в т.ч:

- за навчання – 12433,2 тис. грн:
- від господарської  діяльності, оплати за гуртожитки – 3164,8 тис. грн:
- оренди – 91,7 тис, грн.
Відповідно  до  кошторису,  затвердженого  на  2016  р.,  видатки  за

спеціальним фондом університету склали  14252,1 тис. грн., а саме:
- на заробітну плату – 6103,9 тис грн.;
- нарахування на заробітну плату – 1464,7 тис . грн.;
- придбання товаро-матеріальних цінностей – 3183,4 тис. грн.;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 20,4 тис. грн.;
- продукти харчування для їдальні – 274,9 тис. грн.;,
-  оплата  послуг  (ЄДЕБО,  вивіз  сміття,  послуги  з  обслуговування

лічильників, газових сигналізаторів та інші) – 377,2 тис . грн.;
- видатки на відрядження – 57,3 тис . грн.;
- оплата комунальних послуг – 2419,7  тис. грн.;
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- сплата податків – 197,0 тис . грн.;
- придбання  обладнання та основних засобів - 153,5 тис. грн.
Крім того, в минулому році для здійснення наукових робіт, надходжень від

господарської  діяльності  навчально-наукового  центру  «Поділля»,
госпдоговірних тем відкрито окремий спеціальний рахунок ,на який надійшло
1004,9 тис. грн. Кошти використано на заробітну плату працівників центру,на
придбання  гербіцидів,мінеральних  добрив  та  на  придбання  запчастин  до
сільськогосподарської техніки.

Протягом року на благодійний рахунок університету надійшло 223,1  тис.
грн,  які  відповідно  до  затвердженого  кошторису використано на  придбання
матеріалів  та  обладнання  для  господарських  потреб,  придбання
металопластикових вікон для гуртожитків.

За  минулий  рік  виплачено  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення
науково-педагогічному персоналу за 2016 рік – 825,7 тис. грн. , за 2014 рік –
676,3 тис. грн., а також матеріальної допомоги студентам – 231,7 тис. грн.

Відповідно до затвердженого штатного розпису університету на 2016 рік
за  загальним  фондом  затверджено  449,5  штатних  одиниць  (184,5  науково-
педагогічних,  12  –  педагогічних,  176  –  спеціалістів,  77  –  робітників),  за
спецфондом – 264,5 шт. од. (101- науково-педагогічних, 1-педагогічний, 20,5 –
спеціалістів, 142 – робітників).

Станом на 1 січня  2017 року  в університеті  відсутня  заборгованість із
заробітної  плати,  стипендій  студентам,  аспірантам  та  докторантам.,
комунальних платежів та за розрахунками з організаціями за товаро-матеріальні
цінності. 

5.2. Використання капітальних інвестицій 

Станом  на  20.02.2017  року  ремонтно-будівельні  роботи,  які  виконує
рембудбригада університету здійснюються у головному корпусі, гуртожитках №
1, 3,  інженерно-технічному факультеті,  факультеті  ветеринарної  медицини та
технологій у тваринництві:

-  виконані  ремонти  аудиторій  №  32,  38,  39,  40,  41,  42,  44,  85,  93-103
головного корпусу;

- завершуються роботи з капремонту аудиторії № 74 головного корпусу;
-  завершуються  роботи  з  ремонту  коридору  і  кабінетів  на  1  поверсі

головного корпусу ( влаштування перегородок, монтаж нових дверних блоків  -
13 шт., віконних блоків – 4 шт., підвісні стелі, штукатурка і пофарбування стін і
стель, електромонтажні і сантехнічні роботи);

- капремонт приміщення буфету у головному корпусі;
- капремонт кабінету на кафедрі Гораша О.С. у головному корпусі;
- капремонт аудиторії № 10 у корпусі № 1 ІТФ;
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- продовжується капремонт приміщення ветклініки ФВМ;
- ремонт частини коридорів, кухонь, санвузлів гуртожитків № 1, 3.
Обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт ( в т.ч. вартість будматеріалів

і виробів) за період IV кв. 2016 р.  –  січень 2017 р. на 01.02.2017 р. орієнтовно
становить – 377 тис. грн.



РОЗДІЛ VІ. ЗВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

6.1. ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Загальна характеристика факультету
Історія  факультету  агротехнологій  і  природокористування   почала  свій

відлік 1919 року з відкриття сільськогосподарського факультету при Кам‘янець-
Подільському державному українському університеті. 

Протягом усього періоду функціонування цього структурного підрозділу
Подільського  ДАТУ,  в  ньому  підготовлено  понад  11  тис.  кваліфікованих
фахівців для народного господарства України.

Серед випускників факультету державні і політичні діячі, відомі науковці,
знані виробничники – видатний генетик, автор світового відкриття мутагенної
дії  екзогенних  ДНК  Тарнавський  М.Д.;  доктор  сільськогосподарських  наук
Лехнович В.С., який у блокадному Ленінграді зберіг всесвітньовідому колекцію
картоплі Всесоюзного інституту рослинництва ім. М.І. Вавілова; Мізін В.Г. –
учасник  гідрографічної  експедиції  1913-1915рр.  на  криголамах  «Таймир»  і
«Вайгач»,  яка  відкрила  перший  арктичний  шлях  від  Владивостока  до
Архангельська; директор науково-дослідного інституту енергетичних культур і
цукрових  буряків  НААН  України,  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор,  академік  УААН  Роїк  М.В.;  академік  НААН  України  Дзюбецький
Б.В.; два двічі Герої Соціалістичної Праці – Ткачук Г.І. і Долинюк Є.О.; вісім
Героїв  Соціалістичної  Праці  –  Вакарюк  М.П.,  Глуханюк  З.Д.,  Кравчук-
Сафонова  Р.О.,  Лендюк  Ю.В.,  Ліщук  В.Д.,  Лятавський  А.В.,  Середа  М.С.,
Стецько В.І.; Герой України Іващук П.В.; Заслужені агрономи України Савков
В.О.,  Плескачова З.В.,  Сірик  В.Г.,  Мовченко В.П.;  народні  депутати України
різних скликань Мельничук М.В., Тимчук С.А., Томич І.Ф., Рудик І.Л., Ядуха
В.С.; доктори сільськогосподарських наук, професори, Заслужені діячі науки і
техніки  України  Бахмат  М.І.,  Овчарук  В.І.,  Шерепітко  В.В.,  Гончарук  В.О.,
Гораш О.С.; доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти
України, генерал-майор СБУ Стрельбицький М.П. та багато інших.

На факультеті працювали такі відомі вчені-аграрники: професори, доктори
наук  Алексєєва  О.С.,  Блажевський  В.К.,  Горєв  Л.М.,  Гулай  В.І.,  Макрушин
М.М.,  Іжик  М.К.,  Назаренко І.І.,  Ермантраут  Е.Р.,  Оліневич В.О.,  Перепечко
М.П., Ройченко Г.І., Ступаков В.П., Слободян С.М., Сербін С.С., Хоменко О.Д.,
Усик  Г.Є.,  Якименко А.С.,  Топольний Ф.П.,  Тягни-Рядно  М.Г.,  Шевчук  В.К.,
Ковтуник І.М., Марковський В.С. та ін.

Серед  випускників  –  понад  40  Заслужених  агрономів  і  Заслужених
працівників сільського господарства, більше 170 докторів і кандидатів наук.

На  сьогодні  факультет  агротехнологій  і  природокористування  здійснює
підготовку  фахівців  з  5  спеціальностей  (  «Агрономія»,  «Садівництво  і
виноградарство»,  «Екологія»,  «Геодезія  та  землеустрій»,  «Садово-паркове
господарство») із загальним ліцензованим обсягом підготовки бакалаврів – 450,
спеціалістів – 340 і магістрів – 158 осіб за денною і заочною формами навчання.

Науково-педагогічний персонал факультету налічує 9 докторів наук,  понад
40 кандидатів  наук.  З  них,  3  – Заслужені  діячі  науки і  техніки України,  1  –
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Заслужений  працівник  освіти  України,  5  –  відмінників  освіти  України,  9  –
відмінників аграрної освіти і науки України.

2. Кадровий склад

У  2016  році  навчально-виховний  процес  на  6  кафедрах  факультету
забезпечували 68 науково-педагогічних працівників, які в цілому по факультету
працювали на 53,8 штатних тарифних ставках. 

 У поточному навчальному році станом на 01.01.2017 р. на факультеті – 66
науково-педагогічних працівників,   які  в  цілому по  факультету працюють на
52,7 штатних тарифних ставках (табл.  1).  При цьому, в  штатному розписі за
посадами  6  ставок  (6  фізичних  осіб)  займають  професори,  29,7  ставки  (33
особи) – доценти, 1,7 ставки (2 особи) – старші викладачі і 15,3 ставки (25 осіб)
– асистенти.

Таблиця 1
Штатний розпис співробітників факультету

№
з/п

Назва кафедри

Посад за штатним розписом 
(в дужках – фізичних осіб)

науково-педагогічний персонал

до
по

м
іж

ни
й

пе
рс

он
ал

 

пр
оф

ес
ор

до
це

нт

ст
. в

ик
ла

да
ч

ас
ис

те
нт

вс
ьо

го

1.
Рослинництва, селекції і 
насінництва

2(2) 5(5) - 3,75(6)
10,75(13

)
2(2)

2.
Землеробства, 
ґрунтознавства і захисту 
рослин

1(1) 4,25(5) - 2,3(3) 7,55(9) 2(2)

3.
Садівництва, овочівництва і
садово-паркового 
господарства

1(1) 6(6) - 1,25(3) 8,25(10) 2(2)

4.
Екології і збалансованого 
природокористування

2(2) 4,6(6) - 0,9(2) 7,5(10) 2,5(3)

5. Геодезії і землеустрою - 4,5(5) 1,7(2) 4,8(6) 11,0(13) 2(2)

6.
Агрохімії, хімічних і 
загально-біологічних 
дисциплін

- 5,35(6) - 2,3(5) 7,65(11) 2(2)

ВСЬОГО: 6 (6) 29,7(33
)

1,7(2) 15,3(25
)

52,7(66)
12,5(13

)

3. Навчальна робота
3.1 Напрями підготовки (спеціальності)

Факультет здійснює підготовку фахівців з 5 спеціальностей ( «Агрономія»,
«Садівництво  і  виноградарство»,  «Екологія»,  «Геодезія  та  землеустрій»,
«Садово-паркове господарство») із загальним ліцензованим обсягом підготовки
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бакалаврів – 450, спеціалістів – 340 і магістрів – 158 осіб за денною і заочною
формами навчання (табл. 2).



Таблиця 2
Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги прийому

Спеціальність

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
«бакалавр» «спеціаліст» «магістр»

ліцензований обсяг за формами навчання, осіб
денна заочна денна заочна денна заочна

Напрями підготовки
201 «Агрономія» 100 100 75 75 45 30
203 «Садівництво і виноградарство» 25 25 50 25 10 10
101 «Екологія» 50 30 30 25 8 5
193 «Геодезія та землеустрій» 30 30 30 30 15 15
206 «Садово-паркове господарство» 30 30 - - 10 10

Всього: 235 215 185 155 88 70
Разом за освітніми ступенями 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем):

450 340 158

В цілому по факультету: 948
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3.1.1. Прийом на навчання
Під час вступної кампанії 2016 року абітурієнтами факультету подано 1025

заяв  (у  2015  році  –  818  заяв),  з  яких  566  для  вступу  на  освітньо-професійні
програми підготовки «бакалавра» (55% від загальної кількості поданих заяв), 286
(28%) – на освітньо-професійні програми підготовки «спеціаліста» і 173 (17%) –
на освітньо-професійні програми підготовки «магістра» (табл. 3).

Таблиця 3 
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2016 році

Напрями підготовки
(спеціальності)

Освітні ступені (освітньо-кваліфікаційні рівні)
бакалавр спеціаліст магістр

денна заочна всього денна заочна всього денна заочна всього
Агрономія 204 50 254 46 112 158 49 19 68
Садівництво і виноградарство 52 6 58 12 21 33 13 7 20
Екологія 85 3 88 10 12 22 9 11 20
Геодезія та землеустрій 81 42 123 23 50 73 22 20 42
Садово-паркове господарство 34 9 43 - - - 13 10 23

ВСЬОГО: 456 110 566 91 195 286 106 67 173

В  структурі  поданих  заяв  за  формами  навчання  близько 64%  (653  заяви)
припадає на денну і 36% (372 заяви) – на заочну форми навчання. 

У 2016 році прийнято на навчання 455 осіб (у 2015 – 380), з яких 196 (43%)
зараховано на освітньо-професійні програми підготовки «бакалавра», 159 (35%) –
«спеціаліста» і 100 (22%) – «магістра» (табл. 4).

Із  загальної  кількості  зарахованих  212  студентів  (47%)  проходитимуть
підготовку за денною (на 34 менше ніж у 2015 році) і 243(53%)  – за заочною
формами навчання (на 109 більше ніж у 2015 році).

В розрізі напрямів підготовки і спеціальностей 256 осіб (56%) вступили на
навчання за спеціальністю «Агрономія», 108 (24%) – «Геодезія та землеустрій»,
34  (7,5%)  –  «Садівництво  і  виноградарство»,   30  (6,5  %)  –  «Садово-паркове
господарство» і також 27 (6%) – «Екологія».

В цілому по факультету у 2016 році за державним замовленням прийнято
243 студента (у 2015 році – 209) або 62% від загальної кількості зарахованих (у
2015 році – 56%), з них 159 (65%) – на денну і 84 (35%) – на заочну форму
навчання.

В  розрізі  спеціальностей  за  державним  замовленням  на  навчання  за
спеціальністю  «Агрономія»  вступили  126  осіб  (52%  від  зарахованих  за
держзамовленням),  «Геодезія  та  землеустрій»  –  51  (21%),  «Садівництво  і
виноградарство»  –  28  (11%),  «Садово-паркове  господарство»  –  21  (9%) і
«Екологія» – 17 (7%). 
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Таблиця 4

Результати прийому у 2016 році

Спеціальність

Освітні ступені
БАКАЛАВР СПЕЦІАЛІСТ МАГІСТР

денна форма заочна форма денна форма заочна форма денна форма заочна форма
держ.

замовл.
ком.

основа
разом

держ.
замовл.

ком.
основа

разом
держ.

замовл.
ком.

основа
разом

держ.
замовл.

ком.
основа

разом
держ.

замовл.
ком.

основа
разом

держ.
замовл.

ком.
основа

разом

«Агрономія» 45 22 67 13 37 50 18 4 22 15 60 75 25 5 30 10 2 12

«Садівництво і 
виноградарство»

6 1 7 3 0 3 5 0 5 4 5 9 5 0 5 5 0 5

«Екологія» 2 5 7 0 2 2 4 0 4 3 1 4 5 1 6 3 1 4

«Геодезія та 
землеустрій»

11 10 21 1 23 24 10 0 10 10 20 30 10 2 12 9 2 11

«Садово-паркове
господарство»

5 2 7 3 5 8 - - - 0 0 0 8 1 9 5 1 6

ВСЬОГО: 69 40 109 20 67 87 37 4 41 32 86 118 53 9 62 32 6 38



92

3.1.2. Випуск фахівців
У 2016  році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на

факультеті склав 339 осіб, що на 12 осіб більше ніж у минулому році (табл.5).
При  цьому  питома  вага  випускників  освітньо-кваліфікаційного  рівня

«бакалавр» склала 67%, спеціаліст – 18% і магістр – 15%.
Із  загальної  кількості  випускників  200  (на  23  особи  більше  ніж  у

минулому році)  або 59% проходили підготовку за денною і  139 (на 11 осіб
менше ніж у минулому році) або 41% – за заочною формами навчання.

В розрізі спеціальностей 189 випускників отримали дипломи за напрямом
підготовки (спеціальністю) «Агрономія», 70 – «Геодезія і  землеустрій», 39 –
«Екологія»,  30  –  «Садово-паркове  господарство»,  11  –  «Садівництво  і
виноградарство».

Таблиця 5
Випуск фахівців у 2015-2016 навчальному році

Назва напряму підготовки
 (спеціальності)

В тому числі

денна заочна
всього

держзам
.

ком. всього
держзам

.
ком.

«бакалавр»

«Агрономія» 66 64 2 62 28 34
«Екологія» 14 8 6 5 - 5
«Геодезія і землеустрій» 30 15 15 28 1 27
«Садово-паркове господарство» 16 9 7 6 - 6

Разом 126 96 30 101 29 72
«спеціаліст»

«Агрономія» 20 19 1 13 12 1
«Садівництво і виноградарство» 3 3 - 2 2 -
«Екологія» 5 5 - 5 1 4
«Геодезія і землеустрій» 9 9 - 3 - 3

Разом 37 36 1 23 15 8

«магістр»
«Агрономія» 20 18 2 8 8 -
«Садівництво і виноградарство» 4 3 1 2 2 -
«Екологія» 5 4 1 5 3 2
«Садово-паркове господарство» 8 - 8 - - -

Разом 37 25 12 15 13 2

Всього по факультету: 200 157 43 139 57 82
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Таблиця 6
Одержали дипломи з відзнакою

Назва напряму підготовки (спеціальності) Всього
В тому числі

денна заочна

«бакалавр»

«Агрономія» 9 6 3

«Екологія» 5 4 1

«Геодезія і землеустрій» 2 1 1

«Садово-паркове господарство» 2 2 -

Разом 18 13 5

«спеціаліст»
«Агрономія» 6 4 2
«Садівництво і виноградарство» - - -
«Екологія» 1 - 1
«Геодезія і землеустрій» 1 3 -

Разом 10 7 3
«магістр»

«Агрономія» 16 13 3
«Садівництво і виноградарство» 4 3 1
«Екологія» 3 2 1
«Садово-паркове господарство» 2 2 -

Разом 25 20 5

Всього по факультету: 53 40 13

3.1.3.  Навчальне навантаження
       Протягом  2015-2016  навчального  року  науково-педагогічними
працівниками кафедр факультету виконано навчального навантаження на 34687
годин (табл. 7).                                                                                               

 Таблиця 7
Виконання навчального навантаження кафедрами факультету 

№
з/п

Назва кафедри
Обсяги навчального навантаження
план фактично відхилення

1 Рослинництва, селекції і насінництва 7558,48 7588,48 +30

2
Землеробства, ґрунтознавства і захисту 
рослин

5080,87 5253,12 +172,25

3
Садівництва, овочівництва і садово-
паркового господарства

5453,83 5471,83 +18

4
Екології і збалансованого 
природокористування

5074,032 5075,332 +1,3

5 Геодезії і землеустрою 6600 6600 -

6
Агрохімії, хімічних і загально-
біологічних дисциплін

4715 4698 -17

ВСЬОГО: 34482,212 34686,762 + 204,55
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При  цьому,  в  середньому  на  одного  штатного  науково-педагогічного
працівника припадає близько 645 годин навчального навантаження. 

У  порівнянні  з  планом  обсяг  фактично  виконаного  навчального
навантаження більший на 204 години. Основною причиною цього є проведення
додаткових  занять  в  лютому  2016  року  із  студентами  1  курсу  скороченого
терміну  навчання  спеціальності  «Агрономія»,  які  проходять  підготовку  за
спільною програмою з компанією «Кернел». 

3.2.  Аналітичний огляд успішності студентів
В літній екзаменаційній сесії денної форми навчання у 2016 році прийняло

участь 508 студентів (табл. 8). 
За підсумками літньої екзаменаційної сесії успішність студентів в цілому

по факультету склала 93%, а якісний показник успішності – 67,4%. При цьому,
середній  бал  складання  студентами  семестрових  атестацій  літньої
екзаменаційної сесії становив 3,9.

В  розрізі  напрямів  підготовки  (спеціальностей)  найкращі  показники
успішності  досягнуті  студентами  спеціальності  «Плодоовочівництво  і
виноградарство»,  а  найгірші  –  у  студентів  напряму  підготовки  «Геодезія,
картографія та землеустрій».

Загальні  пропуски  занять  з  розрахунку  на  1  студента  факультету  за
підсумками  семестру  складали  5,1  академічної  години,  в  тому  числі  без
поважних причин – 2,8 академічної години.

Таблиця 8
Підсумки екзаменаційних сесій 2016 року

Напрям підготовки
(спеціальність)

Кількість
студентів

Успішність,
%

Якісний
показник

успішності,
%

Середній
бал

Пропуски занять на
1 студента,

академічних годин

всього
В т.ч., без
поважних

причин
Літня екзаменаційна сесія

Агрономія 269 90,4 68,3 3,8 5,6 2,5
Садівництво і 
виноградарство

13 100,0 68,1 4,0 4,3 2,0

Екологія 58 91,6 71,6 4,0 4,8 2,3
Геодезія і землеустрій 112 90,2 66,5 3,9 6,5 3,2
Садово-паркове 
господарство

56 93,0 62,7 3,7 4,5 4,2

В цілому по ф-ту: 508 93,0 67,4 3,9 5,1 2,8
Зимова екзаменаційна сесія 

Агрономія 266 93,2 59,0 3,9 4,3 2,2
Садівництво і 
виноградарство

24 100,0 83,3 4,0 5,8 2,9

Екологія 43 79,1 51,2 3,7 4,9 2,7
Геодезія і землеустрій 96 93,7 74,0 4,0 4,6 2,1
Садово-паркове 
господарство

51 92,2 70,6 3,9 5,0 2,6
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В цілому по ф-ту: 480 91,6 67,6 3,9 4,9 2,5

За  підсумками зимової  екзаменаційної  сесії  2016-2017 навчального року
успішність студентів в цілому по факультету склала 91,6%, а якісний показник
успішності  –  67,6%.  При  цьому,  середній  бал  складання  студентами
семестрових атестацій зимової екзаменаційної сесії становив 3,9.

3.3. Результати незалежних замірів знань
В звітному навчальному році науково-методичним центром аграрної освіти

були проведені чергові незалежні заміри залишкових знань студентів випускних
курсів  денної  форми  навчання  освітньо-професійних  програм  підготовки
бакалавра,  за  результатами  яких  студентами  факультету  одержані  наступні
результати (табл. 9). 

Таблиця 9
Результати незалежного тестування якості знань студентів

№
з/
п

 Шифр
напряму

підготовки
Назва напряму підготовки

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в,

 щ
о

пр
ох

од
ил

и
те

ст
ув

ан
ня

 

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

К
іл

ьк
іс

ть
не

за
до

ві
ль

ни
х

оц
ін

ок

1. 6.090101 «Агрономія» 49 100,0 4,2 -

2. 6.040106 «Екологія» 10 100,0 4,4 -

3. 6.080101 «Геодезія і землеустрій» 25 96,0 4,2 11

3.4. Показники відвідування
Загальні  пропуски  занять  з  розрахунку  на  1  студента  факультету  за

підсумками обох семестрів складали 5,0 академічних годин, в тому числі без
поважних причин – 2.7  академічної години.

3.5. Участь в конкурсах та олімпіадах
У  2016  році  студенти  факультету  брали  участь  в  3  Всеукраїнських

конкурсах  студентських  наукових  робіт  (з  агрономії,  екології,  геодезії  та
землеустрою).

Наукова  робота  студентів  4  курсу  спеціальності  «Екологія»  Роговик
Людмили,  Ковальчук  Віолети,  Пасеки  Сергія,  Дубини  Олени,  Швець  Інги
«Розроблення  контейнера  осклованих  радіоактивних  відходів  з  підвищеним
рівнем радіаційного захисту» отримала 2  місце (науковий керівник – доцент
кафедри екології  і  збалансованого природокористування  Шелудченко Л.С.) у
першому  Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  «Молодь  і
прогрес у раціональному природокористуванні – 2015» на базі Національного
авіаційного університету України.

Студент 4 курсу спеціальності  «Агрономія» Хом’юк Сергій зайняв ІІ місце
у Всеукраїнському конкурсі  студентських наукових робіт  з  агрономії  на  базі
Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва (науковий
керівник – доцент кафедри рослинництва, селекції і насінництва  Хоміна В.Я.).
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Студент  4  курсу  спеціальності   «Геодезія  та  землеустрій»  Скалійчук
Олександр  взяв  участь  фінальному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
студентських  наукових  робіт  з  геодезії  на  базі  Львівського  національного
аграрного університету  (науковий  керівник  –  доцент  кафедри  землеустрою і
кадастру Бойко О.Г.),  за підсумками якого був нагороджений заохочувальною
грамотою.  Всього  на  конкурс  було  подано  65  робіт,  а  до  фінального  етапу
допущено 32 роботи з 12 вузів України. 

За результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий структурний
підрозділ  «Дослідне  поле»  серед  аграрних вищих навчальних закладів,  який
проводило  Міністерство  освіти  і  науки  України,  8  листопада  2016  року
факультет  став  переможцем  в  номінації  «Сучасний  комплекс  навчально-
методичного забезпечення практичного навчання».

4.  Методична робота

Протягом звітного періоду науково-педагогічними працівниками кафедр
факультету видано одноосібно або в співавторстві 12 навчальних посібників, з
яких 2 мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також 94 методичні
розробки для проведення аудиторних занять та  самостійної  роботи студентів
(табл. 10,11).

Таблиця 10
Видання навчально-методичної літератури 

№
з/п

Назва кафедри

Навчальні посібники

Методичні
розробки всього

у тому числі 

з грифом
МАПУ

з грифом
МОНУ

1
Рослинництва, селекції і 
насінництва 1 - - 17

2
Землеробства, ґрунтознавства і 
захисту рослин 1 - 1 9

3
Агрохімії, хімічних і загально-
біологічних дисциплін 5 - - 25

4
Екології і збалансованого 
природокористування 4 - 1 14

5
Садівництва, овочівництва і 
садово-паркового господарства - - - 4

6 Землеустрою і кадастру 1 - 25

РАЗОМ: 12 - 2 94
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Таблиця 11
Перелік виданих навчальних посібників

Прізвище,
ім’я та по
батькові

№
з/
п

Назва
Тира

ж
Обсяг 

(друк. арк.)
Співавтори

Роговик Л.Й
1.

Біонеорганічна хімія [навч.  посіб.  для
студентів  напряму  «Ветеринарна
медицина»]  –  Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2015.- 74 с.

150 4,6
Ямборак Р.С.,
Прохацька Г.І.

Роговик Л.Й
2.

Органічна  хімія  [навч.посіб.  для
студентів  природничих
спеціальностей]  –  Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2015.
- 110 с.

150 6,8 Крачан Т.М.

Коваль Т.В., 3.

Біохімія  тварин  [навчальний посібник
для  студентів  напрямів  «Технологія
виробництва  і  переробки  продукції
тваринництва»  і  «Ветеринарна
медицина]/,–  Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2016.- 112с.

50 7 Овчарук О.В.

Прохацька Г.І. 4.

Неорганічна та аналітична хімія тварин
[навч.посіб.  для  студентів  напряму
«Технологія  виробництва  і  переробки
продукції  тваринництва»]/.,–
Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ,
2016.- 400с.

50 21,8
Роговик Л.Й.,
Ямборак Р.С.

Шейко І.М.,
Луговська І.Б.

5.

Ботаніка "Покритонасінні" [навч.
посіб.  у  двох  частинах  для  студентів
спеціальностей  "Агрономія"  Ч.2  ]/  –
Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ,
2016.- 110с.

10 5,22
Городиська

О.П.

Шелудченко
Л.С.

6.

Екологічна  стандартизація  і
сертифікація.  Частина  1.  Екологічна
стандартизація.  Посібник,  конспект
лекцій  для  студентів  спеціальності
8.070801  «Екологія  та  охорона
навколишнього середовища».

20 8

Дорошенко
О.Л., Трач

С.В., Петрище
О.И.

. Бабій Я.В. 7.

Гідрологія  Посібник,  конспект  лекцій
для  студентів  спеціальності  6.070801
«Екологія  та  охорона  навколишнього
середовища».

20 9

Дорошенко
О.Л., Трач

С.В., Петрище
О.И

Бабій Я.В. 8.

Фізична  екологія.  Посібник,  конспект
лекцій  для  студентів  спеціальності
6.070801  «Екологія  та  охорона
навколишнього середовища».

20 10

Петрище О.И
Дорошенко
О.Л.,  Трач

С.В.,

Петрище О.І. 9.

Інженерна  екологія.  Навчально-
методичний  комплекс  для  студентів
напряму  підготовки  6.100102
«Процеси,  машини  та  обладнання
агропромислового  виробництва»  з
грифом МОН України.

300 25,02

МулярО.Д.,
БендераІ.М.,

МихайловичЯ.
М..,

Войцицький
А.П

Нездвецька
І.В.,

ДжежулейОВ.,
Петрище О.І.

Лобанова О.П. 10. Навчальний  посібник  з  дисципліни
«Державний  земельний  кадастр»  для
студентів напряму підготовки 6.080101

10 1,7 Кушнірук Т.М.
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«Геодезія, картографія та землеустрій» 

Гойсюк С.О. 11.

Навчальний  посібник  для  виконання
практичних  занять  з  дисципліни
«Рослинництво»  студентами  денної
форми  навчання  спеціальності
«Агрономія»

20 4

Бахмат М.І.,
Хмелянчишин

Ю.В.,
Степанченко

В.М.

Шевчук В.К. 12.

«Фітопатологія»  //  Навчальний
посібник  з  грифом МОН України.  –
К.:  Видавництво  Українського
фітосоціологічного  центру,  2015.  –
159с.

300 8,3
Демченко О.А.,
Юзвенко Л.В.,
Співак М.Я.

5. Наукова робота
5.1 Робота вченої ради факультету

До  складу  вченої  ради  факультету  входять  22  науково-педагогічних
працівника і 3 студента (табл.12).

Таблиця 12
Склад вченої ради факультету

№
п/п

Прізвище, ініціали Вчений ступінь, звання

1. Зеленський В.А. голова ради факультету, декан
2. Гаврилянчик Р.Ю. перший проректор, доцент
3. Бойко О.Г. заступник голови вченої ради, доцент
4. Печенюк В.І. доцент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин

5. Вільчинська Л.А.
секретар ради, доцент кафедри рослинництва, селекції і 
насінництва

6. Лапчинський В.В.
заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри геодезії і 
землеустрою 

7. Гойсюк Л.В.
заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри садівництва, 
овочівництва і садово-паркового господарства

8. Бахмат М.І. професор кафедри рослинництва, селекції і насінництва

9. Вахняк В.С.
голова методичної комісії,  доцент кафедри землеробства, 
грунтознавства і захисту рослин 

10. Роговик Л.Й
завідувач кафедри агрохімії, хімічних і загально-біологічних 
дисциплін, доцент

11. Овчарук В.І.
завідувач кафедри садівництва, овочівництва і садово-паркового 
господарства, професор

12. Рихлівський І.П. завідувач кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин

13. Долід А.В.
доцент кафедри садівництва, овочівництва і садово-паркового 
господарства

14. Трач С.В. доцент кафедри екології і збалансованого природокористування
15. Хомовий М.М. доцент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин

16. Чебан С.Д.
доцент кафедри садівництва, овочівництва і садово-паркового 
господарства

17.  Бахмат О.М. 
завідувач кафедри екології і збалансованого природокористування, 
професор

18. Хоміна В.Я. доцент кафедри рослинництва, селекції і насінництва
19. Степанченко В.М. доцент кафедри рослинництва, селекції і насінництва
20. Кінаш І.А. завідувач кафедри геодезії і землеустрою, доцент

21. Яворов В.М.
доцент кафедри агрохімії, хімічних і загально-біологічних 
дисциплін

22. Гораш О.С. завідувач кафедри рослинництва, селекції і насінництва,  професор
23. Чайковська Ю.В. голова студентської ради факультету, студентка 3-го курсу напряму
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підготовки «Агрономія»

24. Дубина О.Ф.
студентка 4-го курсу напряму підготовки «Екологія, охорона 
навколишнього середовища і збалансоване природокористування»

25. Козирський Д.В. студентка 4-го курсу напряму підготовки «Агрономія» 

 Протягом  звітного  періоду  було  проведено  8  засідань  вченої  ради
факультету, під час яких розглядалися як планові питання порядку денного так і
поточні питання діяльності факультету, що вимагали оперативних рішень вченої
ради. 

5.2 Участь у конференціях, семінарах
        Протягом звітного періоду на базі факультету організовано та проведено 1
міжнародна, 3 всеукраїнських і 3 регіональних конференції, в яких прийняло
участь близько 320 учасників (табл. 14):

Таблиця 14
Перелік проведених наукових конференцій і семінарів

Назва наукової
конференції, семінару

Рівень (міжнародний,
всеукраїнський, регіональний)

Кількість
учасників

Результати

«Селекція,  насінництво,  технології
вирощування  круп’яних  та  інших
сільськогосподарських  культур:  досягнення  і
перспективи»  -  присвячена  90-річчю  від  дня
народження  видатного  вченого  селекціонера
Алексеєвої О.С. 

Міжнародний 65
Збірник
праць

Щорічна  науково-практична  конференція:
«Наука. Земля. Молодь. Сталий розвиток» 

Всеукраїнський 53
Збірник
праць

Науково-практична  конференція  «30  років
Чорнобильської катастрофи»

Регіональний 30
Звернення
учасників

Конференція  «Засуха,  суховій  і  пилова  буря  в
Україні  в  період глобальної  зміни  клімату» до
Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та
посухами

Регіональний 30
Звернення
учасників

Науково-теоретична  конференція  до  100-річчя
від  дня  народження  Володимира  Петровича
Ступакова

Регіональний 45 Збірник тез

Щорічна  науково-практична  конференція
«Перші кроки в аграрну науку» 

Всеукраїнський 49
Збірник
праць

60  науково-практична  конференція  науково-
педагогічних  працівників,  аспірантів  та
науковців  Подільського  ДАТУ  за  підсумками
науково-дослідної роботи 2015 року

Всеукраїнський 50
Збірник
праць

      24 науково-педагогічних працівника факультету взяли участь у 13 наукових
заходах в інших вищих навчальних закладах (табл. 15).

Таблиця 15
Участь у наукових заходах в інших вищих навчальних закладах

Назва наукової конференції,
семінару

Місце проведення

Рівень
(міжнародний,

всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників
заходу від
факультету

Молоді  вчені  у  вирішенні  проблем виробництва
та переробки продукції тваринництва. 

м. Вінниця Всеукраїнський 1

Сучасні агротехнології: тенденції та інновації м. Вінниця Всеукраїнський 2
Науково  -  практична  конференція  науково-
педагогічних працівників, аспірантів та науковців

КПНУ
ім. Івана Огієнка. –

Всеукраїнський 1
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м. Кам'янець-
Подільський

Звітна  конференція  співробітників  та  аспірантів
хімічного факультету 

ЛНУ ім. І.Франка Регіональний 1

Друга  міжнародна  науково-практична
конференція  «Надрокористування   в  Україні.
Перспективи інвестивування». 

Трускавець Міжнародний 1

Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Екологічний  стан  і  здоров’я  жителів  міських
екосистем. Горбуновські читання». 

Чернівці Всеукраїнський 1

Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Екологічна безпека держави» 

Київ, НАУ Всеукраїнський 1

Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО»

Київ
НТУУ

Міжнародний 4

14 Міжнародна науково-практична конференція 
м. Київ, Пуща

Водиця
Міжнародний 1

   Науково-практична  конференція  «Сучасний
стан  і  перспективи  розвитку  ландшафтної
архітектури,  садово-паркового  господарства  та
урбоекології» 

м.Львів,
ЛНЛТУ

Всеукраїнський 5

Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Іноваційні шляхи розвитку овочівництва»

м. Умань Всеукраїнський 4

Науково-практична  конференція  «Теорія  і
практика  розвитку  агропромислового  комплексу
та сільських територій»

м. Львів Міжнародний 1

Науково-практична конференція 
«Агробіологічні  основи  вирощування  польових
культур»  (присвячено  100-річчю  з  Дня
народження професора Г.І.Мусатова)

м. Умань Міжнародний 1

5.3. Захист докторських і кандидатських дисертацій
       У  2016  році  співробітниками  факультету  захищено  1  докторську  і  3
кандидатських дисертацій (табл. 16): 

Таблиця 16
Перелік захищених дисертацій

Прізвище, ім’я,
по батькові

Тема дисертації Спеціальність
Науковий

керівник або
консультант

Місце, дата
захисту

Овчарук О. В.

«Теоретичне обґрунтування і 
агротехнічні основи 
продуційного процесу квасолі в 
умовах правобережного 
Лісостепу України» на здобуття 
наукового ступеня доктора с-г. 
наук 

06.01.09 –
рослинництво

доктор с.-г.
наук,

професор
 Бахмат М.І.

Спецрада  Д
71.831.01

Подільського
ДАТУ, 

3 червня 2016р. 

Строяновський 
В.С.

«Формування  продуктивності
картоплі  різних  груп  стиглості
залежно від способів садіння 
в  Лісостепу  західному» на
здобуття  наукового  ступеня
кандидата с-г. наук

06.01.09 –
рослинництво

доктор с.-г.
наук,

професор
Рихлівський

І.П.

Спецрада  К
05.854.01 Інституту
кормів та сільського

господарства
Поділля НААН, м.

Вінниця, 
30 травня 2016 р.

Трач І.В. «Оптимізація сортової технології
вирощування  сої  при
позакореневому  підживленні  в
умовах  Лісостепу  західного»  на
здобуття  наукового  ступеня

06.01.09 –
рослинництво

доктор с.-г.
наук,

професор
 Бахмат М.І.

Спецрада  Д
71.831.01

Подільського
ДАТУ, 27 квітня

2016 р.
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кандидата с-г. наук

Сікора Ю.В.

«Удосконалення  елементів
технології  вирощування  тютюну
на  насіння  в  умовах  Лісостепу
західного» на здобуття наукового
ступеня кандидата с-г. наук

06.01.09 –
рослинництво

доктор с.-г.
наук,

професор
 Ковтуник

І.М.

Спецрада  Д
71.831.01

Подільського
ДАТУ, 

1 липня 2016р.

На базі факультету функціонувала спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового  ступеня  доктора  (кандидата)  сільськогосподарських  наук  за
спеціальністю  06.01.09  «Рослинництво».  Протягом  звітного  періоду  в  ній
захищено 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій.

5.4. Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності, подані заявки на видачу охоронних документів на об’єкти права

інтелектуальної власності
        Протягом 2016 року науково-педагогічними працівниками факультету
отримано 9 патентів і авторських свідоцтв (табл. 17).

Таблиця 17
Список отриманих патентів і авторських свідоцтв

Прізвище, ім’я та по-батькові Назва

Вид охоронного
документу (патент на

винахід, корисну модель,
свідоцтво про авторське

право на твір)

Дата подачі
заявки

Овчарук О.В., Овчарук О.В., 
Степась А.В., Акуленко В.В., 
Околодько Ю.В. 

Машина для збирання
квасолі

Пат.106599 Україна МПК
А01D 45/22 - № u 2015

11986;

заявл.03.12.201
5 ;

опубл.25.04.201
6, Бюл.№8.

Овчарук О.В., Овчарук О.В., 
Степась А.В., Акуленко В.В., 
Околодько Ю.В.

Спосіб боротьби з
бур’янами на посівах

квасолі

Пат.106600Україна МПК
А01М 21/00  - № u 2015

11987

заявл.03.12.201
5 ;

опубл.25.04.201
6, Бюл.№8.

Овчарук О.В., Овчарук О.В., 
Степась А.В., Акуленко В.В., 
Околодько Ю.В.

Спосіб сумісного
вирощування квасолі

Пат.106601 Україна МПК
А01С 7/00 - № u 2015

11990

заявл.03.12.201
5 ;

опубл.25.04.201
6, Бюл.№8.

Городиська О.П.,
Вільчинська Л.А.

Зразок генофонду гречки
їстівної популяції 7/07

Свідоцтво про реєстрацію
зразка генофонду рослин

в Україні № 1300

26.04.2013
02.03.2015

Л.С. Шелудченко
Лісова газо-пилозахисна

смуга автомобільної дороги
– u20150105250 год.

Патент України 99998 на
корисну модель

заявлено
10.02.2015;

опубл.
25.06.2015,
бюл. № 12.

Гаврилянчик Р.Ю.
Спосіб вирощування гречки

у проміжних посівах
Патент на винахід 10.05.2016 р.

Мялковський Р.О., Овчарук В.І., 
Безвіконний П. В.

Спосіб обробітку ґрунту під
посадку картоплі

Патент на корисну
модель № 106398

26.10.2015

Мялковський Р.О.
Картоплепідкопуючий

робочий орган
Патент на корисну
модель № 106397

26.10.2015

Мялковський Р.О.
Пристрій для різання
насіннєвої картоплі

Патент на корисну
модель № 106402

26.10.2015

5.5. Наукові публікації
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Протягом  2015-2016  навчального  року  науково-педагогічними
працівниками факультету опубліковано 5 монографій, 207 наукових статей і тез
доповідей  (у  т.ч.  –  11  в  зарубіжних  виданнях  та  71  –  у  фахових  виданнях
України). 

Таблиця 18
Підсумки наукової діяльності у 2015-2016 навчальному році

№
з/п

Назва кафедри Монографії Статті
Патенти і
авторські
свідоцтва

1 Рослинництва, селекції і насінництва 2 56 1

2
Землеробства, ґрунтознавства і захисту 
рослин

- 42 1

3
Агрохімії, хімічних і загально-біологічних 
дисциплін

- 26 -

4
Екології і збалансованого 
природокористування

2 35 4

5
Садівництва, овочівництва і садово-паркового
господарства

- 21 3

6 Геодезії і землеустрою 1 27 -

РАЗОМ: 5 207 9

5.6. Наукова робота студентів
У  2015-2016  навчальному  році  студенти  факультету  брали  участь  в  3

Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (з агрономії,  екології,
геодезії та землеустрою).

Наукова  робота  студентів  4  курсу  спеціальності  «Екологія»  Роговик
Людмили,  Ковальчук  Віолети,  Пасеки  Сергія,  Дубини  Олени,  Швець  Інги
«Розроблення  контейнера  осклованих  радіоактивних  відходів  з  підвищеним
рівнем радіаційного захисту» отримала 2  місце (науковий керівник – доцент
кафедри екології  і  збалансованого природокористування  Шелудченко Л.С.) у
першому  Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  «Молодь  і
прогрес у раціональному природокористуванні – 2015» на базі Національного
авіаційного університету України.

Студент  4  курсу  спеціальності   «Агрономія»  Хом’юк  Сергій  зайняв  ІІ
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з агрономії на
базі  Харківського  національного  аграрного  університету  ім.  В.  Докучаєва
(науковий  керівник  –  доцент  кафедри  рослинництва,  селекції  і  насінництва
Хоміна В.Я.).

Студент  4  курсу  спеціальності   «Геодезія  та  землеустрій»  Скалійчук
Олександр  взяв  участь  фінальному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
студентських  наукових  робіт  з  геодезії  на  базі  Львівського  національного
аграрного університету  (науковий  керівник  –  доцент  кафедри  землеустрою і
кадастру Бойко О.Г.),  за підсумками якого був нагороджений заохочувальною
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грамотою.  Всього  на  конкурс  було  подано  65  робіт,  а  до  фінального  етапу
допущено 32 роботи з 12 вузів України. 

У  звітному  навчальному  році  на  факультеті  були  проведені  дві
Всеукраїнські  студентські  наукові  конференції  з  виданням  збірників  тез
доповідей їх учасників: 

- «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток» – 51 публікація;
-  «Перші кроки в аграрну науку» – 23 публікації.

Також  студенти  факультету  брали  участь  в  студентських  наукових
конференціях,  що  проводилися  в  інших  навчальних  закладах  України:
Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів) «Сучасний стан
і  перспективи  розвитку  ландшафтної  архітектури,  садово-паркового
господарства  та  урбоекології»; Херсонському  національному  технічному
університеті  під час Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто.  Чиста
ріка.  Чиста  планета»;  Національному  авіаційному  університеті  України
«Екологічна безпека держави». 

В рамках  XVIII зльоту студентських лідерів аграрної освіти в засіданні
дискусійного  клубу  «Новітні  технології  вирощування  сільськогосподарських
культур»  на  базі  факультету  взяли  участь  23  студента  з  аграрних  вищих
навчальних закладів України і в тому числі студенти факультету – Головатюк
Роман і Ковальчук Віолетта.

Протягом  звітного  періоду  студентами  факультету  опубліковано  85
наукових робіт (табл. 20).

Таблиця 20
Наукові публікації студентів

№з/п Назва кафедри
Кількість студентських

публікацій
1. Рослинництва, селекції і насінництва 8
2. Землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин 7

3.
Садівництва, овочівництва і садово-паркового 
господарства

6

4. Екології і збалансованого природокористування 12
5. Геодезії і землеустрою 39
6. Агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін 13

РАЗОМ: 85

6. Організаційна робота
6.1. Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості

Відповідно  до  рішення Вченої  ради  Подільського ДАТУ від  24  вересня
2015 року (протокол № 2) «Про організацію профорієнтаційної роботи у 2015-
2016  навчальному  році»,  відбулося  закріплення  кафедр  факультету  для
здійснення профорієнтаційної роботи в зоні освітньої діяльності університету
(табл. 21).

Таблиця 21
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Закріплення кафедр для здійснення профорієнтаційної роботи в зоні
освітньої діяльності університету

№ з/п Назва кафедри Область Район

1. Рослинництва, селекції і насінництва Вінницька
Могилів-Подільський
Чернівецький
Ямпільський

2.
Землеробства, ґрунтознавства і 
захисту рослин

Чернівецька
Глибоцький
Герцаївський

3.
Садівництва, овочівництва і садово-
паркового господарства

Чернівецька
Кельменецький
Сокирянський
Сторожинецький

4.
Агрохімії, хімічних і загально-
біологічних дисциплін

Івано-
Франківська

Верховинський

Чернівецька
Вижницький
Путильський

5. Геодезії і землеустрою Чернівецька
Заставнівський
Кіцманський

6.
Екології  і  збалансованого
природокористування Чернівецька

Новоселицький
Хотинський

В  рамках  проведення  профорієнтаційних  заходів  створена  електронна
база  загальноосвітніх  і  професійно-технічних  навчальних  закладів  всіх  зон
відповідальності  факультету, кожен з яких отримав детальну інформацію про
Правила  прийому  та  умови  навчання  в  університеті,  відбулися  виїзди  груп
викладачів  в  закріплені  райони і  проведені  зустрічі  з  випускниками,  з  ними
підтримується постійний контакт для надання консультацій та роз’яснень.

Проводилася  активна  профорієнтаційна  робота  з  коледжами  і
технікумами,  що входять  в  структуру  університету, а  також  з  Борщівським
агротехнічним коледжем. Під час роботи в цих навчальних закладах Державних
кваліфікаційних  комісій,  які  очолили  науково-педагогічні  працівники
факультету, були проведені співбесіди з випускниками та пробні тестування з
фахової підготовки, складені списки бажаючих вступати до університету у 2016
році і з ними підтримується постійний зв’язок. 

У 2016 році загальний випуск студентів в згаданих коледжах і технікумах,
що можуть навчатися за спорідненими спеціальностями на факультеті складав
208 осіб (табл. 22).

Таблиця 22
Випуск у 2016 році студентів в коледжах і технікумах
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№
з/п

Назва коледжу
Спеціальності

«Агрономія»
«Геодезія та
землеустрій»

«Садово-паркове
господарство»

1. Коледж Подільського ДАТУ 33 6
2. Бучацький коледж 41 21
3. Новоушицький коледж 16 6
4. Снятинський коледж 24
5. Кіцманський технікум 25 14
6. Борщівський коледж 22

Всього: 161 35 12
РАЗОМ: 208

6.2. Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
У  2015-2016  навчальному  році  на  факультеті  були  проведені  наступні

роботи з покращення матеріальної бази:
- капітальний ремонт в 2 корпусі університету (кафедра агрохімії, хімічних

і загально-біологічних дисциплін);
- поточний  ремонт  в  4  корпусі  університету  (кафедра  екології  і

збалансованого природокористування);
- поточний ремонт теплиць (кафедра плодоовочівництва, лісового і садово-

паркового господарства);
- поточний ремонт центру практичної підготовки студентів факультету на

дослідному полі університету; 
- поточний  ремонт  аудиторій  і  виготовлення  нових  та  оновлення  старих

стендів на всіх кафедрах.
Протягом звітного  періоду  на  факультеті  також були  здійснені  наступні

організаційні заходи:
1.  Успішно  пройшла  первинну  акредитацію  спеціальність  «Садово-паркове
господарство» за освітнім ступенем «магістр».
2.  В  грудні  2016  року  пройшла  первинну  акредитаційну   експертизу
спеціальність «Геодезія і землеустрій» за освітнім ступенем «магістр».
3.  Продовжений  до  2021  року  термін  дії  сертифікату  про  акредитацію
спеціальності «Садово-паркове господарство» за освітнім ступенем «бакалавр».
4.  Відкрита  підготовка  бакалаврів  спеціальності  «Агрономія»  за  спільною
програмою з компанією «Кернел».

6.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
         Протягом 2015-2016 навчального року підвищення кваліфікації пройшли
34 співробітника факультету (табл. 23).

Таблиця 23
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

№ Прізвище,ім’я, Посада, Термін Найменування навчального закладу, підприємства,
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з/п по батькові
вчене

звання 
проходження організації, установи, де проводилось навчання

1. Коваль Т. В. доцент
квітень-

липень 2016
року.

Курси з іноземної мови (англійської),м. Кам’янець - 
Подільський ПДАТУ

2. Ямборак Р.С. доцент
квітень-

липень 2016
року.

Курси з іноземної мови (німецька),м. Кам’янець - 
Подільський ПДАТУ

3. Яворов В.М. доцент
жовтень
2015р.

Компанія  «Кернел»  
м. Дружба  

4.
Пустова З.В. доцент

серпень 2015
-травень 2016

року

Компанія  «Кернел»  
м. Дружба  

5. Недільська У.І.
доцент

з 27 квітня до
25 травня
2016 року

Камянець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка 

6. Прохацька Г.І. асистент
квітень-

липень 2016
року.

Курси з іноземної мови (німецька),м. Кам’янець - 
Подільський ПДАТУ

7. Лаврук В. В.
Завідувач
кафедри,
доцент

з 16.03.2016
р. по

29.03.2016 р.

Підвищення кваліфікації з «Інноваційної спрямованості
педагогічної діяльності», НУБІП м.Київ,

з 29.09.2015
р. по

29.10.2015 р.

Стажування в Львівському національному аграрному 
університеті 

з 01.02.2016
р. по

29.02.2016 р.

Стажування на виробництві в Відділі Держгеокадастру 
у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької 
області

8. Бойко О.Г. доцент
з 1.02.2016 по
1.03.2016 р.

Стажування на виробництві в Хмельницькій 
регіональній філії державного підприємства«Центр 
державного земельного кадастру»

9.
Лапчинський 
В.В.

доцент
з 1.02.2016 по
1.03.2016 р.

Стажування на виробництві в Хмельницькій 
регіональній філії державного підприємства«Центр 
державного земельного кадастру»

10.
Потапський 
Ю.В.

доцент
з 1.02.2016 по
1.03.2016 р.

Стажування на виробництві в Хмельницькій 
регіональній філії державного підприємства«Центр 
державного земельного кадастру»

11.
Жилінський В. 
Л.

ст.виклада
ч

з 01.02.2016
р. по

29.02.2016 р.

Стажування на виробництві в Відділі Держгеокадастру 
у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької 
області

12. Додурич В. В.
ст.виклада

ч
з 1.02.2016 по
1.03.2016 р.

Стажування на виробництві в Хмельницькій 
регіональній філії державного підприємства«Центр 
державного земельного кадастру»

13. Вахняк В.С.
кандидат
с.-г. наук,

доцент

жовтень
2015р.

Пройшов стажування на виробництві у лабораторії 
фірми Кернел ТОВ «Дружба Нова» смт. Варва 
Чернігівської області 

серпень 2015
рік (2 дні).

Стажування на виробництві на базі «Енселко Південь» 
с. Сахнівці Старокостянтинівський району 
Хмельницької області

21.01.2016 р.
-5.02.2016 р.

Навчання студентів та викладачів, які проводять заняття
в групі «Кернел» Подільського державного аграрно-
технічного університету проводили спеціалісти 
компанії «Кернел» ( Лунгул Аркадій Олександрович
Шитюк К.Ф

9.02.16. науковий консультант компанії «Кейс» Йохан Тацберг
12.02.16 фахівці компанії «Монсанто».

14. Гаврилюк В.О. асистент 01.04-20.04
2015 р.

Проходив підвищення кваліфікації в Навчально-
науковому інституті післядипломної освіти НУБіП 
України за навчально-тематичною програмою для  
педагогічних працівників «Інноваційна спрямованість 
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педагогічної діяльності» обсягом 108 годин.

5 днів
(5.10.2015 р.
– 10.09.2015

р.)

АС «Хлібороб» у фірмі ТОВ «Кернел Трейд» с. 
Наливайка Голованівського району Кіровоградської 
області 

вересень
2015 р. (1

день)
Семінар в компанії «Монсанто» м. Тернопіль

29.01.2016. -
5.02.2016. -

Лунгул А.О.,
9.02.16. –
науковий

консультант
Йохан

Тацберг

Навчання студентів та викладачів ПДАТУ  

12.02.16 Фахівці компанії «Монсанто».

15. Глущак А.Г.
кандидат
с.-г. наук,

доцент

19.03-21.03
2016 р.

Проходив підвищення кваліфікації в Навчально-
науковому інституті післядипломної освіти НУБіП 
України за навчально-тематичною програмою для  
педагогічних працівників «Інноваційна спрямованість 
педагогічної діяльності» обсягом 108 годин.

16.
Григор’єв В.М
.

кандидат
с.-г. наук,

доцент

01.04-20.04
2015 р.

Проходив підвищення кваліфікації в Навчально-
науковому інституті післядипломної освіти НУБіП 
України за навчально-тематичною програмою для  
педагогічних працівників «Інноваційна спрямованість 
педагогічної діяльності» обсягом 108 годин.

Серпень 2015
рік (1 день)

Пройшов стажування на виробництві з дисциплін 
«ФІТОПАТОЛОГІЯ» та «Інтегрований захист рослин» 
на базі «Енселко Південь» с. Сахнівці 
Старокостянтинівський району Хмельницької області

5 днів
(5.10.2015 р.
– 10.09.2015

р.

АС «Хлібороб» у фірмі ТОВ «Кернел Трейд» с. 
Наливайка Голованівського району Кіровоградської 
області

вересень
2015 р. (1

день),

Семінар в компанії «Монсанто» м. Тернопіль 

29.01.2016. -
5.02.2016. -
9.02.16. –

Навчання студентів та викладачів ПДАТУ
науковий консультант
Лунгул А.О.,
Йохан Тацберг

12.02.16 Фахівці компанії «Монсанто»
3 дня

(9.03.2016 р.
– 11.03.2016

р.).

Навчання агрономічної служби ТОВ «Кернел Трейд» м.
Ірпінь 

17. Рихлівський І.П.
доктор с.-

г. наук,
професор

12-13 травня
2016 рік

Підвищення кваліфікації з залученням провідних 
фахівців бізнесу та науки за темою «Технології та 
інновації в рослинництві», УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого, м. Київ.

June 15-17,
2016

International seminar entitled «HOW TO BECOME A 
SUCCESSFUL SCIENTIST AT THE INTERNATIONAL 
LEVEL»  м. Київ, НУБіП 

18. Хомовий М.М
.

кандидат
с.-г. наук,

доцент

серпень 2015
рік (2 дні)

Пройшов стажування на виробництві з дисципліни 
«Землеробство» на базі «Енселко Південь» с. Сахнівці 
Старокостянтинівський району Хмельницької області

вересень
2015 р. (1

Семінар в компанії «Монсанто» м. Тернопіль
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день),
4 дні

(24.09.2015 р.
– 27.09.2015

р.).

АС «Хлібороб» у фірмі ТОВ «Кернел Трейд» с. 
Наливайка Голованівського району Кіровоградської 
області 

(5.02.2016 р.),
21.01.2016 р

9.02.16.

Навчання студентів та викладачів, які проводять заняття
в групі «Кернел» Подільського державного аграрно-
технічного університету проводили спеціалісти 
компанії «Кернел» 
( Лунгул А. О. Шитюк К.Ф. науковий консультант 
компанії «Кейс» Йохан Тацберг

12.02.16 Фахівці компанії «Монсанто» 
5 днів

28.03.2016 –
30.03.2016 р і

27.04.2016
-28.04.2016 р

База компанії Кернел с. Зіньків Віньковецького району 
Хмельницької області 

19. Овчарук В.І.

Зав.каф.
доктор с.г.

наук,
професор

16-29 березня
2016 р.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування

20. Чебан С.Д. доцент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

21. Долід А.В. доцент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

22. Мулярчук О.І. доцент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

23. Гойсюк Л.Ю.
в.о.доцент

а
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

24. Безвіконний П.В. доцент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

25.
Мялковський 
Р.О.

доцент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

26. Дудка Т.А. асистент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

27. Кобринська Л.В. асистент
16-29 березня

2016 р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

28. Норик Н.О. асистент
1-30 червня

2016 р.
Уманський національний університет садівництва

29. Пую В.Л.
Кандидат
с.-г. наук,

доцент

16-29.03.2016
р.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування

30. Гойсюк С.О.
Кандидат
с.-г. наук,

доцент

16-29.03.2016
р.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування

31.
Хмелянчишин 
Ю.В.

Кандидат
с.-г. наук,

доцент

16-29.03.2016
р.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування

32.
Степанченко 
В.М.

Кандидат
с.-г. наук,
асистент

16-29.03.2016
р.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування

33. Околодько Ю.В. асистент
16-29.03.2016

р.
Національний університет біоресурсів і 
природокористування

34. Недільська У.І.
Кандидат
с.-г. наук,

доцент

16-29.03.2016
р.

Національний університет біоресурсів і 
природокористування

7. Виховна робота
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Виховна робота на факультеті проводиться згідно планів  виховної роботи
університету та факультету. 

Студенти  факультету  взяли  участь  в  низці  виховних  заходів,  що
проводилися на університетському рівні (табл. 24).

Таблиця 24
Виховні заходи

№ 
з/п

Назва заходу Ким проводилися

1.
Святковий концерт присвячений 
Міжнародному жіночому дню 8 березня

03.03.2016. Виховний сектор університету
(приймали участь студенти: Чорнобай Р.,

Рудоман А. – напрям підготовки
«Агрономія»; Харкавлюк О. - напрям
підготовки «Геодезія, картографія та

землеустрій», В’юн О. та Гаврищук Н. –
напрям підготовки «Лісове і садово-паркове

господарство»).

2.
Національне свято-День народження Т.Г. 
Шевченка

10.03.2016. Виховний сектор університету
(приймала участь студентка 4 курсу

напряму підготовки «Геодезія, картографія
та землеустрій» Глущак Т.)

3.

На виконання Указу Президента України 
«Про вшанування пам’яті Івана Франка» 
відбувся захід «Тричі являлася мені 
любов…»

22.04.2016. Виховний сектор університету
Прийняли участь студенти факультету

агротехнологій та природокористування:
Чайковська Ю., Годована І., Дзекар І.,

Слободенюк Х., Степа А., Завальницька А.

4.
Урочисте відкриття туристичного сезону у
Кам’янці-Подільському

23.04.2016. Виховний сектор університету,
деканат, студрада, куратори та студенти 1-го

курсу всіх спеціальностей факультету

5.
Відзначення 30-ї річниці Чорнобильської 
трагедії

26-28.04.2016. Куратори та студенти усіх
курсів 

6. 
XVIII зліт студентських лідерів аграрної 
освіти

14-17.06.2016. Виховний сектор
університету, деканат, студрада факультету.

7. День знань
1.09.2016. Виховний сектор університету,

деканат, студрада факультету.

8. Конкурс «Королева жоржин»
20.09.2016. Ботанічний сад, виховний
сектор університету, деканат, студрада

факультету.

9.
Культурно-освітня акція "Я студент 
туристичного міста"

26.09.2016. Виховний сектор університету,
деканат, студрада факультету.

10.

Фестиваль-конкурс художньої творчості 
серед колективів та окремих виконавців 
навчальних закладів України 
«Агроуніфест - 2016»

18-21.10.2016. Виховний сектор
університету, деканат, студрада факультету.

11. 
Ліга сміху ПДАТУ Кубок ректора. Участь 
команди факультету – «Аджика».

02.11.2016. Адміністрація університету,
виховний сектор університету, деканат,

студрада факультету. 
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Протягом звітного періоду безпосередньо на факультеті проведені наступні
виховні заходи:
- благодійна акція «Всміхнися дітям разом з нами» до дня Св. Миколая в

обласному  дитячому  туберкульозному  санаторії  у  м.  Кам’янець-
Подільський;

- VІ студентський Кубок факультету з міні-футболу (переможець – команда
спеціальності «Агрономія»);
- VІ студентський Кубок факультету з волейболу (переможець – команда
спеціальності «Геодезія і землеустрій»);
- VІ студентський Кубок факультету з баскетболу (переможець – команда
спеціальності «Агрономія»);
- екологічно-краєзнавча  експедиція  «Від  чистих  джерел  –  до  чистого

довкілля»;      
- екологічна акція  «Здай батарейку – збережи довкілля»;
- екологічна акція  «Чисті схили»;
- конференції до 30 річниці Чорнобильської катастрофи;
- студент  5  курсу  спеціальності  «Агрономія»  Роман  Головатюк  став

чемпіоном  України  з  кікбоксингу, переможцем  етапів  Кубку  Європи  в
Польщі  і  Угорщині  та  чемпіоном  Європи  у  складі  збірної  команди
України;

- студент 2  курсу напряму підготовки «Агрономія» Михайло Бойко став
бронзовим призером чемпіонату України з важкої атлетики;

-       студенти факультету стали вчетверте поспіль переможцями Кубку
     ректора з футболу. 

8. Основні завдання та перспективи розвитку факультету
1.  Спрямувати  зусилля  науково-педагогічних  працівників  на  публікації

наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних  Web of
Science та Scopus.

2.  Більш  активно  впроваджувати  в  навчальний  процес  інноваційні
технології навчання.

3. Активізувати зв’язки з вітчизняними і іноземними партнерами з метою
участі  у  міжнародних освітніх  і  наукових грантових  програмах.  Забезпечити
подання не  менш одного наукового проекту від  кожної  кафедри на  участь  в
конкурсному відборі відповідних грантових програм.

4.  Звернути  особливу  увагу  на  підготовку  наукових  кадрів  за
спеціальностями «Геодезія та землеустрій» і «Садово-паркове господарство».

5.  Продовжити  роботу  з  покращення  факультетських  баз  практичної
підготовки студентів та забезпечити проходження виробничих практик лише в
базових підприємствах (установах).

6. Розширити тематику і  збільшити обсяги фінансування господарсько-
договірної тематики.
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Звіт розглянуто і затверджено на засіданні вченої  ради 
факультету агротехнологій і природокористування 
«23» листопада 2016 р., протокол №9.

Декан  факультету                                                Зеленський В.А.



6.2. ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

1. Загальна характеристика факультету

Факультет ветеринарної медицини  і технологій у тваринництві створений
у  жовтні  2016  року  на  базі  двох  факультетів  “Ветеринарної  медицини”  і  “
Технології  виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва”  ПДАТУ.
Новостворений  факультет  здійснює  підготовку  фахівців  із  спеціальностей
“Ветеринарна  медицина”  та  “Технологія  виробництва  і  переробки  продукції
тваринництва” для  агропромислового  комплексу  України.  Нині  навчання
проводиться  за  освітніми  ступенями  „Бакалавр”,  “Магістр”  та  ОКР
„Спеціаліст”. На факультеті навчається понад 600 студентів.

Факультет ветеринарної медицини  і технологій у тваринництві є науково-
методичним  та  практичним  осередком  з  питань  ветеринарної  медицини,
виробництва та переробки продукції тваринництва. На його базі здійснюється
робота  з  організації  наукових  та  науково-практичних  конференцій.  Науково-
педагогічні  працівники  факультету  виїжджають  на  міжрегіональні  наради  з
питань  ветеринарного  забезпечення  тваринництва,  відтворення,  надають
дорадчі  послуги  у  сфері  управління  виробництвом та  переробкою продукції
також проводяться зустрічі національного та міжнародного характеру.

Для забезпечення освітньої, наукової та практичної діяльності до складу
факультету входять 7 кафедр на яких працюють понад 60 викладачів з них 4
доктори наук, 5 професорів, 25 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладачі
та  26  асистентів.  На  сьогоднішній  день  кафедрою  фізіології,  біохімії  і
морфології  керує  доцент  Савчук  Л.Б.,  кафедрою  інфекційних  та  інвазійних
хвороб  -  завідувач  професор  Т.М.  Супрович,  кафедру  внутрішніх  хвороб  і
гігієни тварин очолює професор М.М. Желавський, доцент О.О. Боднар працює
завідувачем  кафедри  ветеринарного  акушерства  і  хірургії,  кафедра  годівлі,
розведення  тварин  та  технології  кормів,  завідувач  –  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  член-кореспондент  НААНУ, академік
МАНЕБ, Заслужений працівник освіти України А.Т. Цвігун; кафедра технології
виробництва  продукції  тваринництва,  завідувач  –  кандидат
сільськогосподарських  наук,  професор  І.  І.  Тимофійшин,  кафедра  технології
переробки  і  стандартизації  продукції  тваринництва  завідувач  –  доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік МААО Т. М. Приліпко.

2. Кадровий склад факультету
Таблиця 1
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Штатний розпис співробітників факультету

Назва кафедри

Посад за штатним розписом 
(в дужках – фізичних осіб)

п
р

оф
ес

ор

до
ц

ен
т

ст
. в

и
к

л
ад

ач

ас
и

ст
ен

т

до
п

ом
іж

н
и

й
п

ер
со

н
ал

вс
ьо

го

спеціальність “Ветеринарна медицина”
Інфекційних та інвазійних 
хвороб  

1(1) 3(3) - 3(4) 3(3) 10(11)

Ветеринарного акушерства і 
хірургії

- 5,75 (5)
1,25
(1)

0,5(2) 3(3) 10,5(9)

Фізіології, біохімії і морфології - 3,25 (4) 1 (1) 5,75 (8) 2 (2) 12 (15)
Внутрішніх хвороб та гігієни 
тварин

1,5
(1)

3(3) - 3,75(5) 2(2) 9,3(13)

ВСЬОГО  за 
спеціальністю“Ветеринарна 
медицина”

2,5(2
)

15(15)
2,25(2

)
10,8(19

)
10(10) 41,8(48)

спеціальність “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва“
Годівлі, розведення тварин і 
технології кормів

1(1) 4,25(4) - 2(2) 2,5(3) 7,25(12)

Технології виробництва 
продукції тваринництва

1(1) 3(3) - 2,5(3) 2(2) 8,5(8)

Технології переробки і 
стандартизації продукції 
тваринництва

1(1) 2,5(3) - 1,5(2) 2(2) 7(8)

ВСЬОГО за спеціальністю 
“Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва“

3(3) 9,75(10) - 6,0(7) 6,5(7)
22,75(26

)

ВСЬОГО по факультету:
5,5(5

)
24,75(25

)
2,25(2

)
16,8(26

)
16,5(17

)
64,55(74

)

3. Навчальна робота
3.1. Напрями підготовки/спеціальності факультету
Сьогодні на факультеті навчання проводиться за напрямом підготовки 21

“Ветеринарна  медицина”,  спеціальністю  211  “Ветеринарна  медицина”  і  за
освітніми ступенями „Бакалавр”, “Магістр” та ОКР „Спеціаліст”.  За напрямом
підготовки  «Технологія  виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва»  з
отриманням кваліфікації на освітньо-кваліфікаційних рівнях:

 204 – бакалавр (4 роки) – технолог;
 ОКР 7.09010201 – спеціаліст (1 рік) – інженер-технолог;
 204 – магістр (1,5 років) – технолог-дослідник.
3.1.1. Прийом на навчання
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Під  час  вступної  кампанії  2016  р.  абітурієнтами  факультету  за
спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” подано 491 заява (у 2015 р. - 220
заяви)*,  з  яких  357  для  вступу  на  освітньо-професійні  програми  підготовки
«бакалавра»  (73,6%  від  загальної  кількості  поданих  заяв),  86  (17,6%)  -  на
освітньо-професійні  програми  підготовки  «спеціаліста»  і  36  (7,7  %)  -  на
освітньо-професійні програми підготовки «магістра». 

За спеціальністю  204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» під час вступної кампанії 2016 р. абітурієнтами було подано
345 заяв (у 2015 р. - 253 заяв)*, з яких 212 для вступу на освітньо-професійні
програми підготовки «бакалавра» (61,4% від загальної кількості поданих заяв),
27% - на освітньо-професійні програми підготовки «спеціаліста» і  11,6% - на
освітньо-професійні програми підготовки «магістра»  (табл. 2).

 Таблиця 2
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2016 р.

Напрями
підготовки 

(спеціальності)

Освітні ступені
бакалавр спеціаліст магістр

денна заочна всього денна заочна всього денна заочна всього

“Ветеринарна медицина”
Після школи 272 272 86 86 36 36
Поновлення і 2 вища 12 12
СТН 85 85
ВСЬОГО ВМ: 369 369 86 86 36 36

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Після школи 92 21 113 49 44 93 29 11 40
Поновлення і 2 вища 7 70 77
СТН 19 3 22
ВСЬОГО ТВППТ: 118 94 212 49 44 93 29 11 40
ВСЬОГО по ф-ту 487 94 581 135 44 179 65 11 76

З-поміж поданих заяв за формами навчання 82,2% (заяв) припадає на денну і 17,8 %
(заяв) – на заочну форми навчання.

*у дужках порівняння з попереднім роком

У 2015 році на факультет ветеринарної медицини зараховано 184 особи, у тому числі 
92 на ОС “Бакалавр”, 62 на ОС “Спеціаліст” та 30 на ОС “Магістр”. За державним 
замовленням було зараховано  110 осіб у тому числі: на бакалаврську програму зараховано 60
осіб (65,2 % від за-рахованих на навчання), на спеціаліста 43 особи (69,4 % від зарахованих), 
на магістра 7 осіб (23,3 % від зарахованих).



Таблиця 3
Результати прийому у 2016 р.
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ВСЬОГО: 61/51 54/46 115/97 3/3 71/70 74/73 84/0 10/0 94/0 15/0 16/0 31/0 40/0 5/0 45/0 5/0 5/0
*чисельник – всього/ знаменник – в тому числі скорочений термін навчання або поповнення старших курсів + друга вища освіта
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У  2016  році  прийнято  на  навчання  за  спеціальністю  ветеринарна
медицина 189 осіб (у 2015 зараховано 184 – особи)* з яких  (46,9%) зараховано
на  освітньо-професійні  програми  підготовки  «бакалавра»,  (36,2%)  –
«спеціаліста» і (16,9%) – «магістра».

За спеціальністю ТВППТ у 2016 році прийнято на навчання 175 осіб (у
2015  –  220  осіб)*,  з  яких  99  (53,7%)  зараховано  на  освітньо-професійні
програми підготовки «бакалавра», 61 (34,9%) – «спеціаліста» і  20 ( 11,4%) –
«магістра» (табл. 3).

При  цьому,  план  прийому  за  державним  замовленням  виконаний  в
повному  обсязі  за  всіма  напрямами  підготовки  (спеціальностями),  освітніми
ступенями і формами навчання. Із загальної кількості зарахованих студентів 254
(69,8%)  проходитимуть  підготовку  за  денною  і  110  (30,2%)  –  за  заочною
формами навчання. У розрізі напрямів підготовки і спеціальностей 364.

В цілому по факультету у 2016 році за державним замовленням прийнято
208  студентів  (у  2015  році  –  228)*  або  55,8  %  від  загальної  кількості
зарахованих (у 2015році – 56,9 %)*, з них 185 (88,9%) – на денну і 23 (11,1%) –
на заочну форму навчання.

В  розрізі  напрямів  підготовки  і  спеціальностей  за  державним
замовленням на навчання за напрямом підготовки (спеціальністю).

*у дужках порівняння з попереднім роком
Із  загальної  кількості  зарахованих у 2016 році  82 особи здобуватимуть

другу вищу освіту (в.т.ч. у розрізі напрямів підготовки і спеціальностей).

3.1.2. Випуск фахівців
У 2016 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на

факультеті за спеціальністю ветеринарна медицина склав 183 особи.  
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр» склала

50,8%,  «спеціаліст»  –  32,8%  і  «магістр»  –  16,4%.  Із  загальної  кількості
випускників 100 (%) проходили підготовку за денною  і  0 (%) – за  заочною
формами навчання.

В  розрізі  спеціальностей  випускники  отримали  дипломи  за  напрямами
підготовки (спеціальністю).

За  спеціальністю  технологія  виробництва  і  переробки  продукції
тваринництва  У  2016  році фахівців  за  всіма  освітніми  ступенями  на
факультеті  склав  146  осіб.  При  цьому  питома  вага  випускників  освітніх
ступенів «бакалавр» склала 58,9%, «спеціаліст» – 25,3% і «магістр» – 15,8%. Із
загальної кількості випускників 65 (%) проходили підготовку за денною  і 35
(%) – за заочною формами навчання.

В  розрізі  спеціальностей  випускники  отримали  дипломи  за  напрямами
підготовки (спеціальністю) (відповідно до таблиці 5.1).
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Таблиця 4
Випуск фахівців у 2016 р.

Назва напряму підготовки
 (спеціальності)

В тому числі

денна заочна
всього держ ком всього держ ком

бакалавр
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва

58 56 2 28 10 18

Ветеринарна медицина 93 69 24
Разом 151 125 26 28 10 18

спеціаліст
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва

22 20 2 14 12 2

Ветеринарна медицина 60 41 19
Разом 82 61 21 15 12 2

магістр
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва

15 11 4 8 5 3

Ветеринарна медицина 30 12 18
Разом 45 23 22 8 5 3
Всього 278 209 69 51 27 23

Таблиця 5
Одержали дипломи з відзнакою

Назва напряму підготовки (спеціальності) Всього
В тому числі

денна заочна

бакалавр

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 6 6 0

Ветеринарна медицина 9 9 0

Разом 15 15 0
спеціаліст

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 3 2 1
Ветеринарна медицина 9 9 0

Разом 12 11 1
магістр

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 8 6 2
Ветеринарна медицина 4 4

Разом 12 10 2
Всього 39 36 3

3.2. Навчальне навантаження
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Таблиця 6
Виконання навчального навантаження кафедрами факультету 

у 2015- 2016  навчальному році

№
з/п

Назва кафедри
Обсяги навчального навантаження
план фактично відхилення

1
інфекційних та інвазійних 
хвороб  

4710,36 4710,36

2
ветеринарного акушерства і 
хірургії

4471,8 4471,8

3 фізіології, біохімії і морфології 7301,7 7129,1 -172,06

4
внутрішніх хвороб та гігієни 
тварин

4857,56 4857,56

Всього 21341,42 21169,36 -172,06
Таблиця 6.1.

Виконання навчального навантаження кафедрами факультету 
у 1 семестрі 2016-2017 навчальному році

№
з/п

Назва кафедри
Обсяги навчального навантаження
план фактично відхилення

1
інфекційних та інвазійних 
хвороб  

2395,3 2395,3

2
ветеринарного акушерства і 
хірургії

1920,69 1920,69

3 фізіології, біохімії і морфології 3735,93 3735,93

4
внутрішніх хвороб та гігієни 
тварин

1690,35 1690,35

Всього 9742,27 9742,27

При  цьому,  в  середньому  на  одного  штатного  науково-педагогічного
працівника припадає близько 661,5 годин навчального навантаження. 

Порівняно  з  планом  обсяг  фактично  виконаного  навчального
навантаження менший на 172,06 годин. Основною причиною цього є звільнення
працівників за власним бажанням, вступ в докторантуру до іншого ВНЗ тощо.

3.3. Аналітичний огляд успішності студентів
Таблиця 7

Підсумки екзаменаційних сесій 2016 року

Напрям підготовки
(спеціальність)
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Літня екзаменаційна сесія 
Ветеринарна медицина 425 100 60,3 4,3 5 9,1 4,2
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

215 85,4 63,1 4,1 - 13,1 5,0

Загалом по 
факультету:

640 92,7 61,7 4,2 5 11,1 4,6

Зимова екзаменаційна сесія
Ветеринарна медицина 430 99,9 52,01 3,5 12 8,69 3,38
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

197 66,5 61,93 3,65 1 18,96 7,38

Загалом по 
факультету:

627 83,2 56,97 3,6 6,5 13,8 5,38

Показники відвідування.  Загальні  пропуски занять  з  розрахунку на 1
студента факультету за підсумками обох семестрів складали 16,03 академічні
години, в тому числі без поважних причин – 6,19 академічні години.

Участь в конкурсах та олімпіадах: 
- участь у  Всеукраїнській  студентській  олімпіаді  зі  спеціальності

«Ветеринарна медицина»; 
- участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі

спеціальності «Ветеринарна медицина» (м. Дніпропетровськ);
- участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з біології;
- участь  у  X  Всеукраїнській  студентській  науково-практичній

конференції „Перші наукові кроки 2016”; 
- участь  у  проведенні  «Всеукраїнської  студентської  олімпіади  із

«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» (Миколаївський
ДАУ)  –  студентка  Палій  Олена  Миколаївна здобула  ІІІ  місце  в
індивідуальному заліку.

Організація  всіх  видів  практик  студентів  на  ФВМТТ  проводилась
згідно  навчального  плану  та  затверджених  наказів.  Виробничу  практику
студенти  проходили  у  господарствах,  ветеринарних  установах  згідно
направлень. Навчальна практика проходила у базових господарствах, державних
установах, клініках згідно договорів про співпрацю, а також на базі ФВМТТ та
НВК  “Поділля”.  Студенти  відвідують  господарства  ТОВ  «Козацька  долина
2006», «Нібулон», «Подільський бройлер», ТОВ «Верест»,  ПАТ «Миронівський
хлібопродукт»,  Філія «Птахофабрика «АВІС» ПАТ ПГ «Червоний прапор»  та
інші де знайомляться із технологіями виробництва продукції тваринництва.

Загально-технологічна, спеціально-технологічна і дослідно-технологічні
практики  проводяться  відповідно  у  базових  господарствах  Хмельницької,
Тернопільської, Чернівецької і Вінницької областей.

6. Організаційна робота

6.1. Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
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Кафедрами  факультету  укладено  договори  між  ПДАТУ  і
сільськогосподарськими господарствами та установами:

1. «Козацька долина 2006» Дунаєвецького району Хмельницької області;
2.  М’ясопереробне  підприємство  «ПП  Молотково  О.М.»,  с.  Оринін

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області;
3.  СТзОВ  «Гуменецьке»  с.  Гуменці  Кам’янець-Подільського  району

Хмельницької області;
4.  Хмельницька  державна  районна  лікарня  ветеринарної  медицини

(Чумаков К.А.).
5. Укладено угоду про наукову співпрацю ПДАТУ з Інституті розведення

і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН.
Викладачі: професор Супрович Т.М., доцент Просяний С.Б. та асистент

Памірський А.С. виїжджали на семінар в смт Антоніни Красилівського р-ну та
с.  Мокіївці  Шепетівського  р-ну  для  надання  консультативної  допомоги
заготовачам  молока  від  населення  за  проханням  ПАНК  (Сворог).  Доцент
Карчевська  Т.М.  взяла  участь  та  надавала  консультативні  рекомендації  на
районній  нараді-семінарі в Кам’янець-Подільській  районній державній лікарні
ветмедицини.  Доцент  Мушинський  А.Б.  систематично  надавав  консультації
населенню з питань діагностики та лікування хвороб дрібних тварин.

Укладено договори про співпрацю з Інститутом біології тварин НААН
(м.  Львів)  та  Державним  науково-контрольним  інститутом  біотехнології  і
штамів мікроорганізмів (м. Київ) 

Старший викладач  Мізик В.П. заключив два договори з господарствами
регіону на загальну суму 11 тис. грн. Впродовж звітного року був керівником
двох  НДТ:  «Діагностика,  лікування  та  профілактика  гінекологічних
захворювань  корів»  (тема  договору  зареєстрована  в  НДЧ університету  за  №
4/2016);  «Лікувально-профілактичні  заходи  при  акушерсько-гінекологічних
хворобах корів»(6/2016).

Протягом року викладачі ФВМТТ систематично виїжджали у коледжі,
школи різних областей та районів де проводили профорієнтаційну роботу серед
студентів та учнівської молоді.

На факультеті створена електрона база шкіл І-ІІІ ступеня семи районів
Тернопільської  і  трьох  районів  Хмельницької  області,  профтехучилищ  і
коледжів.

Розроблено і надруковано буклет, календарі про факультет. У всі школи
закріплених районів направлено електронною поштою рекламні матеріали. 

Протягом  листопада  чотири  групи  викладачів  відвідували  школи  в
закріплених районах  із  проведенням зустрічей  із  випускниками.  Цвігун  А.Т.
прийняв  участь  у  профорієнтаційній  роботі  до  дня  «Науки»  в  5  школі  м.
Кам’янець-Подільського 8-9,10-11класи всього охоплено 82 учні.  Цвігун А.Т.
провів зустріч із учнями Кульчиєвецької загально-освітньої школи  10-11 класи -
14  учнів.  Євстафієва  Ю.М.  провела  зустріч  із  учнями Колодієвецької  школи
бажаючих  прийти  на  навчання  у  наш ВУЗ не  виявив  ніхто.  Щербатюк Н.В.
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провела  зустріч  із  школярами  Йосипівської  школи  Староконстантинівського
району загітовано  – Мацюк Андрія Руслановича на факультет ТВППТ. Шуплик
В.В., Тимофійшин І.І., Приліпко Т.М., Корник О.М., Леньков Л.Г., Саєнко В.П.
прийняли участь  у  проведенні  «Буковинської  осені  2015» де  були  проведені
зустрічі  із  начальниками  управлінь  агропромислового  розвитку  всіх  районів
Чернівецької та окремими керівниками агроформувань області роздано буклети
і запрошено на навчання випускників шкіл їх районів.

В  рамках  проведення  дня  відкритих  дверей  Подільського  ДАТУ
проведено  зустрічі  із  випускниками  Бучацького  коледжу  і  Кам’янець-
Подільського коледжу ПДАТУ роздано буклети про факультет (всього 36 осіб).
Також проведено  екскурсію  і  розмову  із  учнями  школи  №13  м.  Кам’янець-
Подільськ.

Шуплик В.В. провів профорієнтаційну роботу із випускниками школи №
1  і  3  міста  Дунаївці,   роздано  буклети  всього  35  учнів.  Шуплик  В.В.,
Тимофійшин І.І. провели профорієнтаційну роботу серед студентів Бучачцького
коледжу  Були присутні студенти першого, другого і четвертого курсів всього 75
студентів.

6.2. Організаційна робота з оновлення матеріальної бази

За 2016 навчальний рік було проведено наступні заходи щодо оновлення
матеріальної  бази  ФВМТТ:  за  спеціальністю  ВМ виготовленні  нові
кафедральні  та  факультетський  стенди,  які  розташовані  у  фойє,  оновлено
стенди  із  навчальною  інформацією  на  кафедрі  інфекційних  та  інвазійних
хвороб, придбано мобільний намет для проведення виставкової діяльності  та
профорієнтаційної  роботи,  замінено  на  металопластикові  вхідні  двері,
встановлено  метало-пластикове  вікно  на  першому  поверсі,  зроблено
капітальний ремонт одного кабінету, теплого переходу між корпусами та однієї
вбиральні,  виконані  та  продовжуються  поточні  ремонти  в  аудиторіях
факультету; 

за  спеціальністю  ТВППТ у   2016  навчальному  році  виготовлено
навчальних стендів – 15 штук; профорієнтаційних – 5; лабораторних – 6.

На  пасіку  завезено  6  багатокорпусних  вуликів  «Паливоди»,  6  вуликів
системи «Український лежак», медогонку ручну, рамки 50 шт.

З  метою  створення  навчальної  кролеферми  закуплено  14  голів
кролематок і одного самця.

За сприяння ректора В.В. Іванишина створено свиноферму із розведення
свиней великої білої породи і її помісей. Відпрацьована технологія і розширено
свиноферму до 100 голів свиней.

Створено колекційне стадо овець із п’яти порід районованих в умовах
Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей.

Для  покращення  викладання  дисципліни  аквакультура,  за  залучення
спонсорів, одержано два акваріуми по 1000 і 900 л. 

Завдяки  спонсорській  допомозі  закуплено  для  ремонту  туалету  в
третьому корпусі, дві чаші «Генуї», чотири зливних бачки.
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6.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2016 р.
Таблиця 18

ПІБ

Посада,
вчене

звання і
ступінь

Період

Найменування навчального закладу,
підприємства,

організації, установи, де проводилось
навчання

Карчевська Т.М. к.вет.н., 
доцент

з 16 - 29
березня 2016

року

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (ННІ 
післядипломної освіти)

18 - 29
квітня

2016року

Білоцерківський національний 
аграрнийуніверситет

Просяний С.Б. к.с.г.н., 
доцент

16 - 29
березня 2016

року

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (ННІ 
післядипломної освіти)

18 - 29
квітня

2016року

Білоцерківськийнаціональнийаграрнийунів
ерситет

Памірський 
А.С.

асистент 16 - 29
березня 2016

року

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (ННІ 
післядипломної освіти)

Мізик В.П. Старший 
викладач

18 - 29
квітня 2016

року

БНАУ

Слюсар Н.В.
Доцент,

к.в.н,
доцент

17.01.2016 р.
17.02.2016 р.

Харківському  ННЦ  «  інститут
експериментальної  і  клінічної
ветеринарної медицини»

16.03.2016 р.
- 29.03.2016

р.

Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування  України,  ННІ
післядипломної освіти

Кузняк Г.М.
Доцент,
к.с.-г.н,
доцент

16.03.2016 р.
- 29.03.2016

р.

Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування  України,  ННІ
післядипломної освіти

Цвігун О.А.
Доцент,

к.в.н,
доцент

1.02. 2016 –
1.03.2016 р.

ТОВ  «Крістал  2»  смт.  Велика  багачка,
Полтавська область

Савчук Л.Б.
Доцент,
к.с.-г.н,
доцент

16.03.2016 р.
- 29.03.2016

р.

Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування  України,  ННІ
післядипломної освіти

18.04.2016 р.
- 29.04.2016

р

 Білоцерківський  НАУ,  Інститут
післядипломного навчання

Добровольськи
й В.А.

Ст.
викладач,
магістр

16.03.2016 р.
- 29.03.2016

р.

Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування  України,  ННІ
післядипломної освіти

18.04.2016 р.
- 29.04.2016

р

 Білоцерківський  НАУ,  Інститут
післядипломного навчання

Дячук Н.Б. Асистент, 16.03.2016 р. Національний  університет  біоресурсів  і
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магістр

- 29.03.2016
р.

природокористування  України,  ННІ
післядипломної освіти

18.04.2016 р.
- 29.04.2016

р

 Білоцерківський  НАУ,  Інститут
післядипломного навчання

Чепурна В.А.
Асистент,
магістр

16.03.2016 р.
- 29.03.2016

р.

Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування  України,  ННІ
післядипломної освіти

Желавський
М.М.

Зав.
кафедрою,
доктор вет.

наук,
професор

16-29
березня
2016р.

Інститут  підвищення кваліфікації та
перепідготовки ПДАТУ

Горюк В.В.
Доцент, 
к. вет.н.

16-29
березня
2016р.

Інститут  підвищення кваліфікації та
перепідготовки ПДАТУ

Смоляк В.В.
Доцент, к.

вет.н.

16-29
березня
2016р.

Інститут  підвищення кваліфікації та
перепідготовки ПДАТУ

Жавжарова А.В. асистент
16-29

березня
2016р.

Інститут  підвищення кваліфікації та
перепідготовки ПДАТУ

Лайтер-
Москалюк С.В.

асистент
16-29

березня
2016р.

Інститут  підвищення кваліфікації та
перепідготовки ПДАТУ

Твердохліб О.В. асистент
16-29

березня
2016р.

Інститут  підвищення кваліфікації та
перепідготовки ПДАТУ

Ільницька О.Ю. асистент 

Навчально-науковий інститут
післядипломної освіти НУБіП України за

навчально-тематичною програмою для
науково-педагогічних та педагогічних

працівників  

Костецька Ю.В. асистент 

Навчально-науковий інститут
післядипломної освіти НУБіП України за

навчально-тематичною програмою для
науково-педагогічних та педагогічних

працівників  

Приліпко Т.М. професор
Лактіс Філія ДП Аромат Кам'янець-

Подільського молочного заводу

Гончар В.І. доцент
ФОП «Черкашина», с.Вербка, Кам’янець-

Подільського району, Хмельницької
області

Булатович О.М. доцент
ФОП «Черкашина», с.Вербка, Кам’янець-

Подільського району, Хмельницької
області

Корник О.В. доцент
ТзОВ «Подільський господар»

Шепетівського району Хмельницької
області

Шутяк О.В. доцент «Приватна племінна пасіка» смт.Стара

http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension.html
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Ушиця, Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області

Косташ В.Б. В.о.доцента
СВГ «Сила» Ярмолинецького району

Хмельницької області

Євстафієва
Ю.М.

доцент

ПрАТ «Зернопродукт МХП»
16-23

березня 2016
року

НУБіП України за темою «Інноваційна
спрямованість педагогічної діяльності» 

Бучковська В.І. доцент

ПрАТ «Зернопродукт МХП»
16-23

березня 2016
року

НУБіП України за темою «Інноваційна
спрямованість педагогічної діяльності»

Каспров Р.В. доцент

ТОВ «Подільський господар»
Шепетівського району, Хмельницької

області
НУБіП України за навчально тематичною

програмою підвищення кваліфікації
деканів, заступників деканів факультетів

технології виробництва і переробки
продукції тваринництва ІІІ- ІV рівнів

акредитацій

Щербатюк Н.В. доцент
НААН України за спеціальністю

розведення та селекція тварин

Саєнко В.П. викладач

на базі Буковинської державної
сільськогосподарської станції НААНУ

(лабораторія селекції, розведення, годівлі
та виробництва тваринницької продукції)

7. Виховна робота
Таблиця 19

Виховні заходи

№ 
з/п

Назва заходу Ким проводилися

1.
Участь у проведенні заходів до Дня прапора України Заступники декана, профспілка 

ФВМ

2.
 Організація та поселення студентів ФВМ  в 
гуртожитки університету згідно наказу

Куратори, деканат

3. Організація та проведення святкування Дня знань Куратори, деканат
4. Організація та проведення зборів гуртожитків Куратори, деканат

5.
Участь студентів ФВМ у флешмобі згідно плану 
міськвиконкому

Заст. декана з виховної роботи, 
академкерівники

6. Проведення зборів студентів  перших курсів Куратори, деканат

7. Посвячення в студенти першокурсників ФВМ
Заст. декана з виховної роботи, 
академкерівники

8.
Протидія торгівлі людьми Прочитана лекція на 1-2 курсах за

участю голови студентського 
самоврядування 

9.
Підготовка  та проведення заходів до Дня сільського 
господорства

Куратори, деканат
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10.
Участь в організації та проведенні Агроуніфесту Заст. декана з виховної роботи, 

академкерівники

11.
Перевірка проведення виховних робіт згідно планів 
кураторів на 2015-2016 н.р.

Деканат

12.
Проведення екскурсійної програми в м. Кам’янець - 
Подільський

Куратори 1 курсу

13.
Проведення зборів курсів про стан навчання, 
пропуски та здачі сесії

Куратори, деканат

14. Чергування викладачів ФВМ у гуртожитках ПДАТУ Куратори, деканат

15.
Підготовка  та проведення заходів щодо дня зустрічі 
випускників

Заст. декана з виховної роботи

16.
Підготовка  та проведення заходів щодо зльоту 
відмінників аграрної освіти

Заст. декана з виховної роботи, 
відповідальні НПП від ФВМ за 
області

17.
Підготовка  та проведення заходів щодо випуску 
студентів

Заст. декана з виховної роботи, 
академкерівники

18.
Участь в університетському  святі «Посвята у 
студенти»

Ректорат,  куратори:

19. Привітання студентів із початком навчального року Куратори

20.
Міське свято з нагоди посвячення у студенти всіх 
навчальних закладів міста.

Міський відділ молоді та спорту, 
ректорат, деканат

21.
Збори 1 та 1 СТН курсів  присвячені «Виборам 
активу курсу» (старост курсу  і  груп) 

Куратори
Корник О.В., Булатович О.М.

22.
Збори  курсів, щодо відвідувань занять, вирішення 
поточних проблем, проведення інструктажу з техніки
безпеки

Куратори

23.
Виховна година присвячена пам’яті жертв ІІ Світової
війни

Куратор 1 курсу підготовки 
Магістрів 
Пустова Н.В.

24.

Міський культурно-освітній захід «Я студент 
туристичного міста»

Міський відділ молоді і спорту, 
студентський парламент 
факультету Бучковська В.І., 
Євстафієва Ю.М.
Корник О.В., Булатович О.М.

25.
Організація екскурсії «Перлина на Поділлі» Куратори 2 і 2 СТН  курсів: 

Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.

26.
Виховна година на тему: «Обов’язки та права 
студентів»

Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

27.
Виховна година на тему: «До дня партизанської 
слави»

Костецька Ю.В.

28.
Виховна година присвячена основним завданням 1 М
курсу  з підготовки до свята посвяти першокурсників
у студенти.

Куратор 1 курсу підготовки 
Магістрів 
Пустова Н.В.

29.
Проведення анкетування студентів курсу «Мої плани 
і плани моєї групи»

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М

30.
Збори 2 і 2СТН курсів з визначення рейтингів-
оцінювання серед студентів для подання на «Дошку 
Пошани» факультету. 

Куратори 2 і 2 СТН  курсів: 
Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.
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31.
Виховна година на тему: «Культура мовлення» Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,

Євстафієва Ю.М.

32.
Виховна година на тему: «Я громадянин України» Куратори 1 та 1 СТН курсів  

Корник О.В., Булатович О.М.

33.
Участь у першості кубку ректора ПДАТУ  з футболу Ректорат, кафедра фізичного 

виховання і охорони праці 

34.

Проведення урочистої посвяти першокурсників у 
студенти.

Саєнко В.П., Куратори: 
Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.
 Шутяк О.В., Косташ В.Б.
Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.,
Пустова Н.В.
Костецька Ю.В.

35.
Виховна година присвячена правилам поведінки 
студентів у гуртожитках ПДАТУ

Куратор 1 курсу підготовки 
Магістрів 
Пустова Н.В.

36.
Виховна година на тему: «До Міжнародного дня 
людей похилого віку»

Костецька Ю.В.

37.

Підготовка та проведення заходів до Дня працівників
освіти

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М., студенти 
Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

38.
Виховна година на тему: «Поведінка студентів, 
ліквідація заборгованості»

Куратори 2 і 2 СТН  курсів: 
Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.

39.
Виховна година на тему: «Кам’янець – під час 
турецької облоги»

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

40.
Виховна година на тему: «У всьому бачиться 
прекрасне»

Куратори 4 курсу: Шутяк О.В., 
Косташ В.Б.

41.
Участь у студентських спортивних іграх з волейболу 
серед команд факультетів у рамках спартакіади 
ПДАТУ «Здоров’я»

Кафедра фізвиховання та 
студентський парламент 
факультету

42.
Круглий стіл «Україна в серці моєму», присвячений  
Дню захисника України

Кафедра філософії (Михайлик 
А.О., Жезицький В.Й.)

43.
Виховна година на тему: «Здоровий спосіб життя» Куратор 1 курсу підготовки 

Магістрів 
Пустова Н.В.

44.
Виховна година на тему: «Обов’язки та права 
студентів»

Куратори 2 і 2 СТН  курсів: 
Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.

45.
Виховна година до дня відкритих дверей Костецька Ю.В.

46.
Літературний захід до Дня захисників України 
«Мужність, відвага крізь покоління»

Співробітники бібліотеки

47. Збори, присвячені результатам здачі літньої 
екзаменаційної сесії, успішності, модульна атестація

Куратори 2 і 2 СТН  курсів: 
Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.
Куратори 3 курсу:
Бучковська В.І., Євстафієва 
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Ю.М. ,
Куратори 4 курсу: Шутяк О.В., 
Косташ В.Б.
Куратор 1 курсу Магістрів 
Пустова Н.В.
Костецька Ю.В.

48.
Сезон Подільської ліги КВН збірна команда ПДАТУ 
«Аграрвард»

Студентський парламент,
Куратори 3 курсу: Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

49.
Виховна година на тему: «До Міжнародного дня 
боротьби з бідністю»

Костецька Ю.В.

50.
Виховна година на тему: «Патріотичне виховання 
молоді – Українців»

Куратор 1 курсу підготовки 
Магістрів 
Пустова Н.В.

51.
Зустріч студентів з роботодавцями – «Ярморка 
професій»

Ректорат, куратори старших 
курсів

52.
Виховна година на тему: «Чого я прагну у житті» Куратори 4 курсу: Шутяк О.В., 

Косташ В.Б.

53.
Виховна година на тему: «Історія розвитку 
університету»

Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

54.
Участь у  чемпіонаті Хмельницької області з 
легкоатлетичного кросу

Управління молоді та спорту 
Хмельницької обласної державної
адміністрації м. Хмельницький

55.

Участь у змаганнях відкритої особистої першості 
КПНУ ім. І. Огієнка з легкоатлетичного кросу «Біг 
заради здоров’я», приурочений Всеукраїнській 
науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Формування здорового способу життя 
учнівської та студентської молоді засобами освіти»

Організатор спортивний клуб 
КПНУ ім. І. Огієнка
м. Кам’янець-Подільський

56.

Виховна година на тему: «Хвороби ХХІ століття – 
небезпека майбутніх поколінь»

Куратор 1 курсу підготовки 
Магістрів 
Пустова Н.В.;
Куратори 2 і 2 СТН  курсів: 
Петровська Н.І., 
Леньков Л.Г.

57.
Виховна година на тему: «Кам’янець-Подільський – 
перлина на Поділлі»

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

58.
Екскурсія до картинної галереї присвячена до 
Всесвітнього дня художника

Куратори 4 курсу: Шутяк О.В., 
Косташ В.Б.

59.
Виховна година на тему: «Національні символи 
України: герб, прапор, гімн, видатні люди України, 
ПДАТУ»

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

60.
Виховна година на тему: «Агресивна поведінка 
сучасної молоді»

Куратори 4 курсу: Шутяк О.В., 
Косташ В.Б.

61.
Участь в урочистому заході до Дня української 
писемності та мови

Кафедра професійної освіти ІТФ, 
літературно-мистецький театр 
«Ольвія»

62.
Виховна година присвячена до Міжнародного дня 
боротьби з насильством по відношенню до жінок 
«Ні, я не дозволю, щоб ще відбулося»

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.
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63.
Організація та проведення інтелектуальної гри 
«Брейн-ринг»:

64.

- Чемпіонат  між командами ВНЗ І-ІV рівнів 
акредитації

Департамент гуманітарної 
політики міськвиконкому
Є, молодіжна рада студентський 
парламент  та профспілковий 
комітет ПДАТУ

65.
- на тему: «Пташиний світ» Пустова Н.В. , студенти

3 курсу

66.

Заходи до Міжнародного дня студента благодійний 
КВН «University battle» між командами ВНЗ І-ІV 
рівнів акредитації збірна команда ПДАТУ 
«Аграрвард»

Міський відділ молоді і спорту,
студентський парламент 
факультету, куратори 3 курсу 
Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М

67. Виховна година присвячена Дню студента Куратори курсів  

68.

Заходи до Дня працівників агропромислового 
комплексу України:

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М., студенти: 
Степанюк К.,
Борщ В.

69.
Виховна година на тему: «Аграрна реформа на селі» Куратори 1 та 1 СТН курсів  

Корник О.В., Булатович О.М.

70.
Участь у чемпіонаті КВН між командами навчальних
закладів І-ІУ ст.

Міський відділ молоді і спорту,
студентський парламент 
факультету

71.
Акція «Запали свічку!» в рамках відзначення Дня 
пам’яті 

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

72.
Виховна година на тему: «Я громадянин України» Куратори 4 курсу: Шутяк О.В., 

Косташ В.Б.

73.
Виховна година присвячена пам’яті жертв 
голодомору 

Куратор 1 курсу підготовки 
Магістрів 
Пустова Н.В.

74.
Участь у проведенні ігор Подільської ліги ¼ фіналу 
(збірна команда ПДАТУ «Аграрвард»)

студентський парламент ,
куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

75.
Виховна година До Всесвітнього дня боротьби з зі 
СНІДом  на тему: «Жити в світі, в якому є ВІЛ»

Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

76.
Виховна година присвячена Дню Української армії 
(привітання, бесіда з тематики патріотичного 
виховання молоді)

Деканат, Куратори 1 та 1 СТН 
курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

77.
Перевірка облікових карток реєстрації студентів у 
бібліотеці ПДАТУ

Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

78.
Святкування запальних  Андріївських вечорниць 
«Андрію, Андрію, даруй нам надію»

Куратори 3 курсу студентський 
парламент,
Профкомітет ПДАТУ

79.
Виховна година присвячена підсумкам першої сесії 
студентами 1 та 1 СТН курсів  

Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

80.
Благодійний КВН до Дня Святого Миколая збірна 
команда ПДАТУ «Аграрвард»

студентський парламент, 
Куратори 3 курсу Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.

81. Виховна година на тему: «Видатні жінки України» Куратори1 СТН курсу  
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Булатович О.М.

82.
Участь у святковому концерті, присвяченому 
Міжнародного жіночого дня 8 Березня 

Ректорат ПДАТУ, деканат 
ФВППТ,  

83.

Виховна година на тему: «Творчість Т.Г.Шевченка» Костецька Ю.В.
Участь у читацькій конференції Співробітники бібліотеки ПДАТУ,

куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

«Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття» Понько Л.П.
86. Проведення свята «Екватор навчання» Куратори та студенти 3 курсу

87.
Організація  урочистостей, присвячених випуску 
магістрів 2016 року БТФ

Деканат, куратор 2 Маг курсу 
Каспров Р.В.

88.
Виховна робота, присвячена здоровому способу 
життя молоді. Обговорення підсумків проходження 
технологічної практики

Костецька Ю.В.
Пустова Н.В.

89. Участь у фотоконкурсі : «Україна очима молоді»

90.
Відкрита зустріч активної студентської молоді  із 
мером міста М.Є. Сімашкевичем

Міська рада, студентський 
парламент

91.
Участь у молодіжному флеш-мопі «Збережи 
довкілля»

Міський відділ молоді і спорту,
студентський парламент 
факультету

92.
Обрізка дерев біля навчальних корпусів № 2 і 3 Деканат 

Шуплик В.В., Саєнко В.П.

93.
Виховна година на тему: «Українська мова – основа 
державності» та «Національна символіка України»

Куратор 1 СТН курсу Булатович 
О.М.

94.
Участь збірної команди ПДАТУ «Аграрвард» у УІІІ 
фестивалі Ліги Поділля КВН (м.Хмельницький)

Міський відділ молоді і спорту,
Ліга Поділля КВН

95.

Зустріч  активних студентів факультету із депутатом
міської  ради,  головою  студентського  парламенту
ПДАТУ,  студентом  четвертого  курсу  факультету
ветеринарної  медицини  Гуромою  С.А.,  на  тему:
«Активна участь молоді у розвитку міста»  

Ректорат, Департамент 
гуманітарної політики, відділ 
молоді та спорту м. .Кам’янець-
Подільського

96.
Участь  у  зустрічі  КВН  «Битва  вузів»  в  складі
команди «Пірати аграрного поля»

Міський відділ з питань молоді і 
спорту

97.
Виховна  година  присвячена  Всесвітньому  дню
здоров’я

Пустова Н.В.

98.

Зустріч  з  представником  воєнної  кафедри
Національного  університету  імені  І.Огієнка
полковником Шаманом О.О.  на тему: «Умови вступу
на воєнну кафедру КПНУ ім. І.Огієнка»

Куратори 1 і 1СТН курсів
Корник О.В., Булатович О.М.

99.
Участь  у  заходах,  присвячених  дню  визволення  м.
Кам’янець-Подільського  від  німецько-фашистських
загарбників

Міська рада, ректорат ПДАТУ

100.
Виховна  година-бесіда  на  тему:  «Український
націоналізм і його суть»

Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

101.

Участь  у  тренінгу  по  працевлаштуванню  (за
персональним  запрошенням  директора  Кам’янець-
Подільського районного центру зайнятості Слободян
А.С.)

Професор Цвігун А.Т., доцент 
Щербатюк Н.В., Саєнко В.П.

102. Участь  у  впорядкування  насаджень  у  ботанічномуРекторат, деканат
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саду

103.
Зустріч  із  заступниками  голів  районних
держадміністрацій  Хмельницької  області  з  питань
працевлаштування

Куратори  4, 1 СТН 

104.
Участь  у  Всеукраїнській  акції  «Намалюй  свою
писанку»  за  участю  члена  національної  спілки
народних майстрів України Щербини Т.В.

Ректорат, Гуцол Т.Д., Чорнобиль 
О.М., Саєнко В.П.

105.
Участь у виховній годині, присвяченій пам’яті
Л.Українки

Ректорат,  кафедра 
філософії,Саєнко В.П.

106.
Виховна година на тему: «Всесвіт і ми» Костецька Ю.В.

107.
Битва ВУЗів у НК «Citi feshin clab»  (костюмована
вечірка),  в  якій  прийняла  участь  збірна  команда
ПДАТУ «Аграрвард»  «Пірати аграрного поля»

Місто 

108.

Участь  у чемпіонаті Хмельницької області з легкої
атлетики  (крос  на  дистанції  3  км  серед  жінок  з
результатом 13.03 

Управління молоді та спорту 
Хмельницької обласної державної
адміністрації 
м. Хмельницький

109.
Участь  у  майстер-класі  заслуженого  художника
України Білоус Т.Ю. з плетіння українських віночків

Ректорат, Гуцол Т.Д., Чорнобиль 
О.М., Саєнко В.П.

110.
Виховна година присвячена екологічному вихованню
молоді

Пустова Н.В.

111. Виховна година на тему: «До Дня Науки» Костецька Ю.В.

112.
Виховна  година  на  тему:  «Міцна  сім’я  –  міцна
держава»

Куратори 1 та 1 СТН курсів  
Корник О.В., Булатович О.М.

113.
Участь у загальноміському заході «Туристу – чисте
місто»

Міський відділ культури і 
туризму, Ректорат, Гуцол Т.Д., 
Саєнко В.П.

114.

Виховна  година  на  тему:  «Тричі  являлася  мені
любов» до 160-річчя з дня народження Івана Яковича
Франка

Співробітники  бібліотеки,
літературно-мистецький  театр
«Ольвія»
 (керівник О.Прокопова)

115.
Участь  у  загальноміському  заході  «Відкриття
туристичного сезону»

Міський відділ культури і 
туризму, Ректорат, Гуцол Т.Д., 
Саєнко В.П.

116.
Участь у весняному велокросі, у рамках «Відкриття
туристичного сезону»

Міський відділ культури і 
туризму, Ректорат, Гуцол Т.Д., 
Ліщук С.Г.

117.

Заходи,  присвячені відзначенню 30-ї річниці 
Чорнобильської трагедії (25-28 квітня 2016):
покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам аварії
Чорнобильської АЕС. Акція «Запали свою свічку

Міська рада, ректорат, об’єднаний
профком ПДАТУ, куратори, 
студентський парламент

118. покладання  квітів  до  пам’ятника  пожежникам
«Чорна чорнобильська квітка» , що загинули під
час ліквідації аварії Чорнобильської АЕС

Деканат ФТВППТ, студентський 
парламент, Саєнко В.П.

зустріч  з  чорнобильцями (в  читальній  залі
бібліотеки)

Співробітники бібліотеки ПДАТУ

зустріч із свідком подій аварії Чорнобильської АЕС,Деканат, Саєнко В.П., 
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доцентом Романенко О.А. студентський парламент
121. Атомна енергія для людства Пустова Н.В.

122.
Виховна година на тему: «Безпека життєдіяльності у
м. Кам’янці-Подільському»

Понько Л.П.

123.
Участь у міському заході «День відкритих дверей на
військовій кафедрі»

Військова  кафедра КПНУ ім. 
І.Огієнка, Саєнко В.П., Куратори 
1, 1СТН і 2 курсів

124.
Виховна  година  присвячена  правилам  поведінки
студентів у гуртожитку, відпочинку

Пустова Н.В.

125.
Виховна година присвячена пам’яті жертв ІІ Світової
війни

Костецька Ю.В.

126. Виховна година присвячена Дню Перемоги Пустова Н.В.

127.
Зустріч із ветераном ВВВ Єнтцом А.А., присвячена 
Дню Перемоги на тему: «День такий далекий і 
близький»

Куратор 1 СТН курсу  
Булатович О.М.

128.

Участь у пленарному засіданні Х Всеукраїнської 
науково-практичної конференції студентів і молодих 
науковців «Перші наукові кроки – 2016»

Ректорат, Оргкомітет інженерно-
технічного факультету,
Куратори (Булатович О.М., 
Корник О.В.

129.
Участь у заходах по організації естетичного вигляду 
території факультету

Деканат, куратори

130.

Виховна година на тему: «Молода сім’я – розвиток 
нації»

Костецька Ю.В.

Пустова Н.В.

132.
Покладання квітів до пам’ятника загиблих 
комсомольців-підпільників

Куратор 1 
Корник О.В.,

133.
Виховна година присвячена правилам поведінки 
відпочивальника  на природі і  воді

Пустова Н.В.

134.
Виховна година на тему: «Спасибі тобі, рідна нене» 
(до Всесвітнього Дня Матері)

Костецька Ю.В.

135.

Участь у Всеукраїнському святі «День вишиванки» Ректорат, деканат, студентський 
парламент, Саєнко В.П., Шуплик 
В.В., куратори: Цвігун А.Т., 
Булатович О.М., Корник О.В., 
Косташ В.Б.,Пустова Н.В., 
Понько Л.П, 
 Бучковська В.І.,
Євстафієва Ю.М.
Костецька Ю.В.

136.
Виховна година присвячена «Дню Європи» на тему: 
«Новітні технології у сільському господарстві 
України»

Пустова Н.В.

137.

Участь  у  загальноміському  заході    -  урочистому
відкритті  дня  міста  -  «Кам’янець  –  острів  скарбів-
2016» 

Міський відділ культури і 
туризму, Ректорат, Гуцол Т.Д., 
студентський парламент

138.
Квест «Вишивані стежки древнього Кам’янеця» Міський відділ культури і 

туризму, Ректорат, Гуцол Т.Д., 
студентський парламент



132

139.
В рамках  святкування дня міста відбувся весняний
фестиваль  Ліги  Поділля  КВН  (збірна  команда
ПДАТУ «Аграрвард»)

Міський відділ молоді і спорту,
студентський парламент 
факультету

140.
Зустріч  із  студентами  факультету,  що  проходять
навчання  на  військовій  кафедрі  на  тему:
«Національна гвардія України»

Куратор 1 СТН курсу Булатович 
О.М.

141.
Участь  у  проведенні  ІV науково-практичної
конференції  «Зоотехнічна  наука:  історія,  проблеми,
перспективи»

Деканат, студентський парламент

142.
Зустріч  із  лікарем-норкологом Долинським В.А.  на
тему:  «Шкідливість  тютюнопаління  серед
студентської молоді»

Куратор 1 курсу Корник О.В.

143.
Виховна  година  з  питань  успішності  у  другому
семестрі

Куратори: 1курсу, 2курсу, 3курсу, 
4курсу

144.

Участь  у  проведенні  зустрічі  випускників  минулих
років

Ректорат, деканат (Цвігун А.Т., 
Шуплик В.В., Саєнко В.П., 
Пустова Н.В.,Ільніцька О.Ю., 
Понько Л.П., студентський 
парламент

145.

Участь у проведенні  Всеукраїнського ХVІІІ  зльоту 
студентських лідерів аграрної освіти

Міністерство освіти і науки 
України, ДУ «Науково-
методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення 
діяльності ВНЗ «Агроосвіта», 
ректорат ПДАТУ

146.
Виховна година присвячена основним правилам 
поведінки студента-практиканта у виробничих 
умовах 

Пустова Н.В.

147.
Організація  урочистостей, присвячених випуску 
бакалаврів  2016 року БТФ

Куратори та студенти 4 курсу

8. Основні завдання та перспективи розвитку факультету
За спеціальністю Ветеринарна медицина

1.  Покращити та  удосконалити навчальний процес  з  метою підготовки
високваліфікованих  фахівців у галузі ветеринарної медицини за рахунок:

-  оновлення матеріально-технічної бази;
-  поглиблення та  розширення співпраці  із  науковими установами і  с.-г.

підприємствами різної форми власності;
- поглиблення  і  розширення  існуючих  контактів  з  іноземними  ВНЗ-

партнерами та іншими установами країн Європи та ін.;  
-  удосконалення  і  розширення  баз  виробничих  практик,  стажувань

студентів за кордоном;
-  надання  інформації  про  програми  навчання  в  закордонних  вищих

навчальних закладах, пошук можливих партнерів та ресурсів для проходження
подібних програм;

- розробка пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в рамках
міжнародних програм і проектів;
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- співпраця з міністерствами, відомствами, посольствами іноземних країн
в  Україні  та  іншими  установами  й  організаціями  з  питань  міжнародної
діяльності;

-  ширшого  залучення  студентів,  магістрантів  факультету  до  наукової
роботи;

-  роботи  зі  створення  курсів  за  спеціалізаціями  (наприклад  –
птахівництво);

- організації лабораторії ветеринарного спрямування для надання послуг
(діагностика, консультування) с.-г. підприємствам, населенню тощо;

-  розширення тематики науково-дослідної  роботи кафедр відповідно до
вимог та потреб сьогодення ветеринарної медицини.

За  спеціальністю  технологія  виробництва  та  переробки  продукції
тваринництва:
- покращити роботу зі створення поточної системи наукової роботи студентів,

в залежності від рівня освіти;
- постійно працювати над кадровим забезпеченням навчального процесу;
- здійснювати роботу з інформаційного наповнення навчального процесу;
- продовжити  роботу  зі  створення  дистанційних  програм  навчання  на  базі

платформи «Moоdle»;
- завершити роботи зі створення навчальної кролеферми;
- створити регіональний науково-методичний центр бджільництва;
- організувати  і  провести  дві  міжнародні,  шість  університетських

конференцій;
- організувати  і  провести  круглий  стіл  із  пасічниками  регіону  (вересень

жовтень місяць 2017 року);
- закупити два проектори для використання в навчальному процесі;
- залучити студентів коледжів для участі в наукових конференціях із базових

дисциплін.

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні вченої  ради факультету ветеринарної медицини і 
технологій у тваринництві
«      » 2016 р.  протокол №

Декан  факультету ____________________________ Цвігун О.А.



6.3. ЗВІТ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
1. Загальна характеристика факультету

1972  року  при  агрономічному  факультеті  відкрито  економічне
відділення та здійснено набір на перший курс двох груп із спеціальностей:
економіка  і  організація  сільського  господарства  та  бухгалтерський  облік,
контроль  і  аналіз  господарської  діяльності  в  сільському  господарстві,
загальною чисельністю 50 чоловік. Заняття розпочалися 1 вересня 1972 року.

З 1973 року з даних спеціальностей розпочалася підготовка на заочній
формі навчання. 1974 року на базі відділення було організовано економічний
факультет із набором 150 студентів на денну і 50 студентів на заочну форму
навчання. 

На  сьогоднішній  день  на  економічному  факультеті  здійснюється
підготовка студентів згідно ліцензії серія АЕ № 636463 від 10.06.2015 р. за
такими  напрямами  та  спеціальностями,  за  денною  (заочною)  формою
навчання: 

6.030504 Економіка підприємства - 40 (40) осіб;
6.030508 Фінанси і кредит – 50 (50) осіб;
6.030509 Облік і аудит – 75 (150) осіб;
6.030601 Менеджмент – 50 (50) осіб.
7.03050401 Економіка підприємства – 15 (-) осіб;
7.03050801 Фінанси і кредит – 25 (25) осіб;
7.03050901 Облік і аудит – 125 (125) осіб;
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – 30 (130) осіб;
8.03050401 Економіка підприємства – 20 (15) осіб;
8.03050801 Фінанси і кредит – 10 (10) осіб;
8.03050901 Облік і аудит – 30 (20) осіб;
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – 20 (20) осіб.
З  вересня  2016  року  прийом  підготовка  здійснюється  за

спеціальностями:
Ступінь бакалавра:
073 Менеджмент 25 (25) осіб;
071 Облік і оподаткування 75 (150) осіб;
051 Економіка 20 (20) осіб;
072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 (50) осіб;
074 Публічне управління та адміністрування 25 (25) осіб;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 (25) осіб.
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
073 Менеджмент 15 (115) осіб;
071 Облік і оподаткування 125 (125) осіб;
051 Економіка 10 (–) осіб;
072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 (25) осіб;
074 Публічне управління та адміністрування 15 (15) осіб;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 (–) осіб.
Ступінь магістра:
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073 Менеджмент 10 (10) осіб;
071 Облік і оподаткування 30 (20) осіб;
051 Економіка 10 (10) осіб;
072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 (10) осіб;
074 Публічне управління та адміністрування 10 (10) осіб;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 (5) осіб.
В  2016  році  станом  на  01.10.2016  р.  на  факультеті  навчалося  314

студентів денної форми та 457 заочної. 
Економічний факультет об’єднує 7 кафедр: 
1. Менеджменту, публічного управління та адміністрування;
2. Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
3. Обліку і оподаткування;
4. Фінансів, банківської справи та страхування;
5. Інформаційних технологій;
6. Історії, філософії та права;
7. Іноземних мов.

2. Кадровий склад факультету
На  факультеті  працює  83  науково-педагогічних  працівники  (на  56,6

штатних одиниць) та 12 осіб допоміжного персоналу.
Більш детальний аналіз кадрового складу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Штатний розпис співробітників факультету

Назва кафедри

Посад за штатним розписом 
(в дужках – фізичних осіб)

пр
оф

ес
ор

до
це

нт

ст
. в

ик
ла

да
ч

ас
ис

те
нт

до
по

м
іж

ни
й

пе
рс

он
ал

вс
ьо

го

Менеджменту, 
публічного управління та
адміністрування

1(1) 6(6) 0,85(1) 0,75(1) 2(2)
10,60
(11)

Економіки, 
підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності

1,25(2) 7,5(9) –(–) 1,75(3) 2(2)
12,5
(16)

Обліку і оподаткування* 1(1) 4,2(12) –(–) 1(1) 1(1)
7,2
(15)

Фінансів, банківської 
справи та страхування

1(1) 4,3(6) –(–) 3,85(6) 2(2)
11,15
(15)

Інформаційних 
технологій

1(1) 4,5(6) –(–) 1,5(2) 2(2)
9,0
(11)

Історії, філософії та 
права

2(2) 5,35(7) –(–) 2,80(7) 1,5(2)
11,65
(18)

Іноземних мов –(–) 2,0(2) –(–) 3,0(6) 1(1) 6,0(9)
ВСЬОГО: 7,25(8) 33,85(48) 0,85(1) 14,65(26) 11,5(12) 68,1(95)

* - станом на 02.11.2016 р.
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Якісний  склад  науково-педагогічних  працівників  знаходиться  на
високому рівні. Так навчальний процес забезпечують 8 (9,6%) професорів, 48
(57,8%) доцентів, що повністю відповідає ліцензійним критеріям.

3. Навчальна робота

3.1. Прийом на навчання

Під  час  вступної  кампанії  2016  р.  абітурієнтами  економічного
факультету подано 1109 заяв ( у 2015 р. – 810 заяв)*, з яких 682 для вступу на
освітньо-професійні  програми підготовки «бакалавра» (61,5% від загальної
кількості  поданих  заяв),  261  (23,5%)  -  на  освітньо-професійні  програми
підготовки «спеціаліста» і  166 (15,0%) –  на  освітньо-професійні  програми
підготовки «магістра» (табл. 2).

 Таблиця 2
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2016 р.

Напрями підготовки 
(спеціальності)

Освітні ступені
бакалавр спеціаліст магістр

денна заочна всьог
о

денна заочн
а

всьог
о

денна заочн
а

всьог
о

051 Економіка 97 16 113 10 – 10 14 12 26
071 Облік і 
оподаткування

78 65 143 11 76 87 21 21 42

072 Фінанси, банківська  
       справа та страхування

119 35 154 14 40 54 12 15 27

073 Менеджмент 119 17 136 25 30 55 13 12 25
074 Публічне управління 
та  
       адміністрування

46 4 50 19 27 46 13 9 22

076 Підприємництво, 
торгівля 
       та біржова діяльність

72 14 86 9 – 9 14 10 24

ВСЬОГО: 531 151 682 88 173 261 87 79 166
З-поміж поданих заяв за формами навчання 63,7% (706 заяв) припадає

на денну і 36,3% (403 заяви) – на заочну форми навчання.
*у дужках порівняння з попереднім роком



Таблиця 3
Результати прийому у 2016 р.

Напрям підготовки
(спеціальність)

Освітні ступені
БАКАЛАВР СПЕЦІАЛІСТ МАГІСТР

денна форма заочна форма денна форма заочна форма денна форма заочна форма
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ко
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.
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но
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051 Економіка
6/6 3/1 9/7 1/1 10/9

11/1
0

3 – 3 – – – 4 – 4 5 – 5

071 Облік і 
оподаткування

7/6 3/– 10/6 9/5
38/3

7
47/4

2
8 – 8 6 65 71 11 2 13 7 7 14

072 Фінанси, банківська 
       справа та 
страхування

9/8 7/3 16/11 1/1
25/2

4
26/2

5
7 1 8 4 21 25 5 1 5 5 – 5

073 Менеджмент
6/6

10/
3

16/9 1/1 8/8 9/9 10 – 10 3 13 16 5 1 6 4 – 4

074 Публічне управління
та  
       адміністрування

– – – – – – – – – 4 10 14 5 – 5 5 – 5

076 Підприємництво, 
торгівля 
       та біржова 
діяльність

5/5 5/– 10/5 6/6 – 6/6 – – – – – – 3 – 3 3 – 3

ВСЬОГО:
33/3

1
28/
7

61/38
18/1

4
81/7

8
99/9

2
28 1 29 17

10
9

12
6

33 4 37 29 7 36

*чисельник – всього/ знаменник – в тому числі скорочений термін навчання або поповнення старших курсів + друга вища освіта
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У 2016 році прийнято на навчання 388 осіб (у 2015 – 339 осіб)*, з яких
160  (41,2%)  зараховано  на  освітньо-професійні  програми  підготовки
«бакалавра», 155 (40,0%) – «спеціаліста» і 73 (18,8%) – «магістра» (табл. 3).

При  цьому,  план  прийому  за  державним  замовленням  виконаний  в
повному  обсязі  за  всіма  спеціальностями,  освітніми  ступенями  і  формами
навчання.  Із  загальної  кількості  зарахованих  студентів  127  (32,7%)
проходитимуть  підготовку  за  денною  і  261  (67,3%)  –  за  заочною  формами
навчання. 

В  цілому  по  економічному  факультету  у  2016  році  за  державним
замовленням  прийнято   студентів  158  (у  2015  році  –  61)*  або  40,7%  від
загальної кількості  зарахованих (у 2015 році – 18%)*, з них 94 (59,5%) – на
денну і 64 (40,5%) – на заочну форму навчання.

В  розрізі  спеціальностей  на  навчання  за  державним  замовленням
(денна/заочна):

Менеджмент (21/8);
Облік і оподаткування (26/22);
Економіка (13/6);
Фінанси, банківська справа та страхування (21/10);
Публічне управління та адміністрування (5/9);
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(8/9).
*у дужках порівняння з попереднім роком

3.1.2. Випуск фахівців

У 2016 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 444 осіб (відповідно до таблиці 4).  

При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр» склала
58,3%,  «спеціаліст»  –  25,0%  і  «магістр»  –  16,7%.  Із  загальної  кількості
випускників 140 (31,5%) проходили підготовку за денною  і 304 (68,5%) – за
заочною формами навчання.

Таблиця 4
Випуск фахівців у 2016 р.

Назва напряму підготовки
 (спеціальності)

В тому числі
денна заочна

всього держ ком всього держ ком

Бакалавр
6.030504 «Економіка підприємства» 5 1 4 15 1 14
6.030508 «Фінанси і кредит» 7 – 7 47 – 47
6.030509 «Облік і аудит» 24 4 20 125 2 123
6.030601 «Менеджмент» 21 20 1 15 2 13
Разом 57 25 32 202 5 197

Спеціаліст
7.03050401 «Економіка підприємства» 3 3 – – – –
7.03050801 «Фінанси і кредит» 6 3 3 13 – 13
7.03050901 «Облік і аудит» 7 7 – 44 – 44
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7.03060101 «Менеджмент організацій і 
                    адміністрування»

16 12 4 22 5 17

Разом 32 25 7 79 5 74
Магістр

8.03050401 «Економіка підприємства» 11 2 9 – – –
8.03050801 «Фінанси і кредит» 9 1 8 2 – 2
8.03050901 «Облік і аудит» 19 2 17 11 – 11
8.03060101 «Менеджмент організацій і 
                    адміністрування»

12 2 10 10 – 10

Разом 51 7 44 23 – 23
ВСЬОГО 140 57 83 304 10 294

В розрізі  спеціальностей  випускники  отримали  дипломи  за  напрямами
підготовки (спеціальностями) відповідно до таблиці 5.

Таблиця 5
Одержали дипломи з відзнакою

Назва напряму підготовки (спеціальності) Всього
В тому числі

денна заочна
Бакалавр

6.030504 «Економіка підприємства» – – –
6.030508 «Фінанси і кредит» 2 – 2
6.030509 «Облік і аудит» 15 4 11
6.030601 «Менеджмент» 7 5 2
Разом 24 9 15

Спеціаліст
7.03050401 «Економіка підприємства» 1 1 –
7.03050801 «Фінанси і кредит» 6 3 3
7.03050901 «Облік і аудит» 13 4 9
7.03060101 «Менеджмент організацій і 
                    адміністрування»

2 2 –

Разом 22 10 12
Магістр

8.03050401 «Економіка підприємства» 4 4 –
8.03050801 «Фінанси і кредит» 7 7 –
8.03050901 «Облік і аудит» 11 6 5
8.03060101 «Менеджмент організацій і 
                    адміністрування»

10 6 4

Разом 32 23 9
ВСЬОГО 78 42 36

3.2. Аналітичний огляд успішності студентів

Успішність студентів відповідає акредитаційним вимогам (табл. 6).
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Таблиця 6
Підсумки екзаменаційних сесій 2016 року

Напрям підготовки
(спеціальність)

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

Кількіст
ь груп із

100%

Пропуски занять на
1 студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважни
х причин

Літня екзаменаційна сесія

Економіка підприємства 
41

98,
6

79,73 4,38 5 7,4
3,21

Облік і аудит 
84

90,
5

55,96 3,81 2 2,61
1,81

Фінанси і кредит 
44

96,
1

81,89 4,38 4 7,18
3,04

Менеджмент 
115

92,
2

85,22 4,82 3 5,83
1,51

Загалом по факультету: 284
94,
4

75,7
4,3
5

14 5,75
2,39

Зимова екзаменаційна сесія 
Економіка підприємства 
(Економіка, 
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність)

59
96,
7

66,14 4,28 10 5,61 1,65

Облік і аудит (Облік і 
оподаткування) 77

94,
5

72,73 4,1 1 2,04 1,38

Фінанси і кредит (Фінанси, 
банківська справа та 
страхування)

58
94,
8

71,14 4,34 7 4,31 1,41

Менеджмент (Менеджмент, 
Публічне управління та         
адміністрування)

108
83,
2

78,83 4,33 3 8,16 0,83

Загалом по факультету: 302
92,
3

72,2
1

4,2
6

21 5,03 1,32

При цьому загальний показник успішності складає 93,35% при якісному
показнику в 73,95%. Середній бал по економічному факультету складає 4,31.

3.4. Показники відвідування

Загальні  пропуски  занять  з  розрахунку  на  1  студента  факультету  за
підсумками обох семестрів складали 5,03 академічні години, в тому числі без
поважних причин – 1,32 академічні години.

3.5. Участь в конкурсах та олімпіадах
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Студенти приймали участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і 
олімпіадах. Результати яких відображені в розділі «Наукова робота» даного 
звіту.

3.6. Організація всіх видів практик студентів

Практична  підготовка  на  усіх  напрямах  і  спеціальностях  факультету
організовується  відповідно  до  Положення  про  проведення  практик  студентів
ПДАТУ,  наскрізних  програм,  що  розроблені  кафедрами  відповідно  до
навчальних  планів,  і  містить  такі  види  практик:  навчальну,  виробничу,
переддипломну.

Програми  з  усіх  видів  практики  виконуються.  Облікову  та  звітну
документацію кафедр оформлено відповідно до вимог.

Практична  підготовка  студентів  передбачає  безперервність  й
послідовність набуття потрібного обсягу практичних знань та умінь відповідно
до  освітньо-кваліфікаційних  рівнів  «Бакалавр»,  «Спеціаліст»,  «Магістр»  за
відповідним напрямом (спеціальністю).

Для  проходження  практики  студентами  спеціальностей  кафедр
підготовлено  й  видано  наскрізні  програми  практик.  Програми  практик
визначають мету, завдання, етапи проведення, основний зміст діяльності під час
практики,  інструктивно-методичні  поради  щодо  ведення  документації,
оформлення звітів тощо. 

У відповідності до укладених угод кафедрами встановлені тісні зв’язки з
базами   практик,  зокрема  СВК  «Летава»,  ВКФ  ТОВ  «Агро-Еко  21»,  ТОВ
«Оболонь-Агро», ТОВ «Сварог-Дністер», ПАП «Дзвін», СТзОВ «Гарант» ТОВ
Агрофірма ім..Суворова, КП «Міськтепловодоенергія», Управління Пенсійного
фонду України в м. Кам’янці-Подільському, Кам’янець-Подільське управління
Державного  Казначейства  Головного  управління  Державного  Казначейства
України  у  Хмельницькій  області,  ПАТ  «Укрсоцбанк»,  Страхова  компанія
«Провідна».

Всі  бази  практики  відповідають  заявленим  напрямам  підготовки  та
спеціальностям  економічного  факультету  Подільського  державного  аграрно-
технічного університету.

4. Методична робота

У  2016  році  науково-педагогічними  працівниками  кафедр  факультету
видано  одноосібно  або  в  співавторстві  1  навчальний  посібник,  а  також 131
методична розробка для проведення аудиторних занять та самостійної роботи
студентів (відповідно до таблиці 9).

Таблиця 9

Видання навчально-методичної літератури у 2016 році

№
з/
п

Назва кафедри
Навчально-
методичні
комплекси

Навчальні
посібники

Інструктивно-
методичні матеріали

одиниць
друкованих

аркушів
1. Кафедра менеджменту, 3 21 108,89



142

публічного управління та 
адміністрування

2.
Кафедра обліку і 
оподаткування

1 29 32,43

3.
Кафедра інформаційних 
технологій  

31 65,43

4.
Кафедра економіки, 
підприємництва, торгівлі та 
біржової

3 27 68,73

5.
Кафедра фінансів, банківської 
справи та страхування

1 15 26

6.
Кафедра історії, філософії та 
права

2 16,3

7. Кафедра іноземних мов 2 6 44,15
Всього 9 1 131 361,93

5. НАУКОВА РОБОТА
5.1 Робота вченої ради факультету
Засідання  проводилися  згідно  попередньо  затвердженого  плану.  При

цьому були розглянуті усі заплановані  питання.

5.2 Участь у конференціях, семінарах
1. Організовано та проведено на базі факультету (відповідно до таблиці 

11):
Таблиця 11

Назва наукової
конференції, семінару

Рівень
(міжнародний,

всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

Результати

Всеукраїнська науково-теоретична 
конференція «Аграрна наука та освіта 
Поділля» (Секція «Економіка сільського 
господарства та АПК»)

Всеукраїнська 62 наукова
публікація 

Науково-практичний семінар з 
дисципліни "Бізнес-планування" на тему 
"Бізнес-план розвитку підприємницької 
структури"

Круглий стіл в межах факультету
9 червня 2016 р.

37 рекомендації з
бізнес-

планування
для

підприємницьк
их структур

Студентська конференція-семінар 
«Проблеми ефективності державного 
управління соціально-економічним 
розвитком регіонів»  з дисципліни 
“Основи наукових досліджень"

Круглий стіл в межах кафедри
30 червня 2016 р.

36 наукова
публікація
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Студентська конференція-семінар з 
навчальної дисципліни «Організація 
біржової діяльності» на тему: 
«Методологічні та практичні аспекти 
становлення та розвитку біржового 
ринку в Україні»

12 жовтня 2016 р.

40 практичні
рекомендації з

організації
біржової

діяльності

Навчально-методичний семінар з 
дисципліни «Логістика» на тему 
«Логістика – інструмент ринкової 
економіки»

17 жовтня 2016 р.

39 рекомендації з
методики

викладання
дисципліни
«Логістика»

Майстер-клас з бізнес-планування

80 Оволодіння
методами та
принципами
складання

бізнес-планів
Міжнародна науково-практична 
конференція науковців, аспірантів і 
студентів "Актуальні проблеми 
управління та адміністрування: 
теоретичні і практичні аспекти"
10 листопада  2016 р.

міжнародна 143 наукова
публікація

Науково-практичний семінар на тему 
"Інноваційні методи управління 
аграрним підприємством за допомогою 
автоматизованих систем"
25 листопада 2016 р.

60 рекомендації з
інноваційних

методів
управління
аграрними

підприємствам
и з

використанням
автоматизован

их систем
Засідання дискусійного клубу «Проблеми
економіки аграрного підприємства: 
перші наукові кроки та досягнення»
22 листопада 2016 року

60 тези доповідей

Комп’ютерні мережі та телекомунікації в
управлінні сучасним

підприємством: Всеукраїнська
студентська науково-практична Інтернет-

конференція 23 травня 2016 року –
ПДАТУ, м.Кам’янець-Подільський

Всеукраїнська 55 публікація
збірника

Комп’ютерні науки та сучасні
інформаційні технології: Всеукраїнська

студентська науково-практична Інтернет-
конференція 15 листопада 2016 року –

ПДАТУ, м.Кам’янець-Подільський

Всеукраїнська 51 публікація
збірника

І тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напряму
«Економіка сільського господарства та

АПК»

Всеукраїнський визначення
переможців
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ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напряму
«Економіка сільського господарства та

АПК»

Всеукраїнський визначення
переможців

2. Участь  викладачів  у  наукових  заходах  в  інших  вищих  навчальних
закладах (відповідно до таблиці 12):

Таблиця 12

Назва наукової
конференції,

семінару

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський
, регіональний)

Кількість
учасників
заходу від
кафедри

Наукова конференція
„Антропосоціокультурна природа права”

Чернівці
Всеукраїнськи

й
1

60-а науково-теоретична конференція
професорсько-викладацького,

аспірантського складу та науковців
Кам.-Под Регіональний 65

Стратегія збалансованого використання
економічного, технологічного та

ресурсного потенціалу  країни: матеріали
ІІ міжнар. наук.-практ. конференції

Кам.-Под Міжнародний 1

Міжнародна наукова конференція “Дні
науки філософського факультету – 2016”

Київ Міжнародний 1

Щорічна науково-практична конференція
за міжнародною участю “Розвиток

професійних компетентностей державних
службовців: комунікативний аспект”

Київ Міжнародний 1

Актуальні питання сучасної економіки:
матеріали VIII Всеукраїнської заочної

наукової конференції
Умань

Всеукраїнськи
й

1

Міжнародна науково-практична
конференція «Інформація, аналіз, прогноз

– стратегічні важелі ефективного
державного управління».

Львів Міжнародний 1

Наука  та  інновації  як  основні  шляхи
вдосконалення  економічного
потенціалу  країни:  матеріали

Міжнародної  науково-практичної
конференції

Львів Міжнародний 1

Актуальні питання сучасної економіки:
матеріали VIII Всеукраїнської заочної

наукової конференції
Умань

Всеукраїнськи
й

2

Наука  та  інновації  як  основні  шляхи
вдосконалення  економічного
потенціалу  країни:  матеріали

Міжнародної  науково-практичної
конференції

Львів Міжнародний 1

Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція «Організаційно-

Херсон Всеукраїнськи
й

2
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економічний механізм функціонування
аграрного сектору економіки»
Ефективність функціонування

сільськогосподарських підприємств:
матеріали V Міжнародної науково-

практичної щорічної інтернет-
конференції

Львів Міжнародний 2

Розвиток міжнародної
конкурентоспроможності: держава,

регіон, підприємство: матеріали
Міжнародної наукової конференції

Лісабон Міжнародний 2

Регіональна проблеми розвитку
територіальних систем: теорія, практика,

перспективи: матеріали міжнар. наук.-
практ. конференції,

Ужгород Міжнародний 1

Актуальные проблемы менеджмента в
АПК: Сборник научных статей II-ой

Международной научно-практической
конференции кафедры управления,

посвященной 45-летию кафедры
управления

Горки Міжнародний 2

Актуальні проблеми управління та
адміністрування: теоретичні і практичні

аспекти: матеріали Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції
науковців, аспірантів та студентів

Кам’янець-
Подільський

Міжнародний 15

Національне виробництво й економіка  в
умовах реформування: стан і

перспективи інноваційного розвитку та
міжрегіональної інтеграції: зб. наук.

праць
міжнар. наук.-практ.  конф.

Кам’янець-
Подільський

Міжнародний 1

International Scientific Conference
Economy and society: modern foundation

for human development
Leipzig Міжнародний 1

Міжнародна науково-практична
конференція (Феномен Михайла

Грушевського як державного діяча,
науковця, громадянина) (до 150-річчя від

дня народження)

Київ Міжнародний 1

Регіональна конференція, присвячена
110-й річниці Подільської „Просвіти”.

Кам’янець-
Подільський

Регіональний 1

Історія релігій в Україні. Матеріали
щорічної наукової конференції

Київ Регіональний 1

Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Глобалізаційні

процеси в розвитку національних
економік»

Львів Міжнародний 1

Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні

проблеми управління та адміністрування:

Львів Міжнародний 2



146

теоретичні і практичні аспекти»
International Scientific-Practical Conference
Modern Transformation of Economics and
Management in the Era of Globalization:

Conference Proceedings

Klaipeda: Міжнародний 1

Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми

соціально-економічних систем в умовах
трансформаційної економіки»

Дніпропетровсь
к

Всеукраїнськи
й

1

Проблеми та шляхи досягнення соціо-
еколого-економічної безпеки на мікро-,
мезо- та макрорівні: матеріали всеукр.

наук.-практ. Інтернет-конф

Луцьк
Всеукраїнськи

й
1

International Scientific Conference
Formation of Modern Economic Area:

Benefits, Risks, Implementation
Mechanisms: Conference Proceedings

Riga: Міжнародний 1

The International Scientific and Practical
Web-Congress of Economists and Jurists

«Living economics: yesterday, today,
tomorrow», professional scientific

publication

Geneva Міжнародний 1

Управління економічною безпекою
суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах

євро інтеграції України: збірник
матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-

конференції

Львів Міжнародний 1

Національне виробництво й економіка в
умовах реформування: стан і перспективи

інноваційного розвитку та
міжрегіональної інтеграції: зб. наук.

праць міжнар. наук.-практ. конф

Кам.-Под.,
Тернопіль

Міжнародний 1

Сучасні механізми реалізації
конкурентної політики України в умовах

глобалізації: матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції

Київ Міжнародний 1

Проблеми та перспективи розвитку
підприємництва: Матеріали Х

Міжнародної науково-практичної
конференції

Харків Міжнародний 1

5.3.  Захист  докторських  і  кандидатських  дисертацій (відповідно  до
таблиці 13): 

Таблиця 13
Прізвище,

ім’я, по
батькові

Тема дисертації Спеціальність
Науковий

керівник або
консультант

Місце, дата
захисту

Цвігун Інна
Анатоліївна

Формування
демографічної

безпеки України

Спеціальність
08.00.07 –

демографія,
економіка

доктор
економічних

наук, професор
Брич Василь

Хмельницький
національний

університет, 18
лютого 2016
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праці, соціальна
економіка і

політика

Ярославович,
Тернопільський
національний
економічний
університет

Міністерства
освіти і науки

України,
проректор з

науково-
педагогічної

роботи.

року

Ясінецька
Ірина

Анатоліївна

Постконфліктні
механізми та

інструментарій
організації

ресурсоощадною
роботою в умовах

переробних
підприємств

Тернопіль,
серпень 2016

року

Зеленський
Андрій

Вікторович

«Фінансове
регулювання

аграрного
сектору

економіки
України»,
08.00.08 –

«Гроші, фінанси і
кредит»

Спеціальність
08.00.08 –

Гроші, фінанси
і кредит

Бадида Марія
Петрівна,
кандидат

економічних
наук, доцент

«Київський
національний
економічний

університет імені
Вадима

Гетьмана», 26
травня 2016,

Білик
Тетяна

Леонівна

Менеджмент
персоналу малих
підприємницьких

структур
агропромисловог
о виробництва»

08.00.04 –
економіка та
управління

підприємствами
(за видами

економічної
діяльності)

доктор
економічних

наук, професор,
академік НААН
Малік Микола

Йосипович,
Національний

науковий центр
«Інститут
аграрної

економіки»
НААН,

завідувач
відділу

розвитку
підприємництва

і кооперації

Кам'янець-
Подільський, 29
квітня 2016 р.

Олійник
Ольга

Степанівна

Формування,
розвиток та

ефективність
використання

персоналу
підприємств

08.00.04 –
економіка та
управління

підприємствами
(за видами

економічної

Лотоцький Іван
Іванович,

доктор
економічних

наук, професор

Кам'янець-
Подільський

24 червня 2016 р.
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діяльності)

5.5. Наукові публікації
Протягом  2016  року  науково-педагогічними  працівниками  факультету

опубліковано 5 монографій, 70 наукових статей  (відповідно до таблиці 15).
Таблиця 15

Підсумки наукової діяльності у 2016 навчальному році

№з/
п

Назва кафедри
Монографі

ї
Статті

Патенти
і

авторськ
і

свідоцтв
а

1
 Економіки, підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності

3 26

2 Іноземних мов 13
3 Обліку і оподаткування 22

4
Менеджменту, публічного 
управління та адміністрування

2 32

5 Філософії 1 18

6
Фінансів, банківської справи  та 
страхування

2 22

7 Інформаційних технологій 17
РАЗОМ: 8 150

5.6.  Наукова робота зі студентами

1. Участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (прізвище, ім’я,
по батькові студента, курс, факультет, прізвище, ім’я, по батькові наукового
керівника, результати).

1. Маслій Наталія Володимирівна Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнський
конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Менеджмент»

2. Лоборчук Наталія Вікторівна Всеукраїнський конкурс студентських
наукових  робіт  у  галузі  науки  «Економіка  сільського  господарства  і  АПК»
Диплом І ступеня

3. Маслій Наталія Володимирівна, Полотнянко Оксана Володимирівна
Трач  Мар’яна  Олегівна  за  участь  у  інформаційно-просвітницькій  кампанії
«Тиждень екологічного споживача» «Global Green Action Week» за підтримки
Шведського товариства охорони природи (SSNC), в Хмельницькому обласному
осередку ВЕГО «МАМА-86» (м. Хмельницький) Диплом І ступеня за захист
бізнес-плану проекту «Органічний напій Здоров’я +».

4. Волошин  Артур  Юрійович  І  (відбірковий)  тур  Всеукраїнського
конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  напряму  «Економіка  сільського
господарства та АПК Диплом ІІ ступеня
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5. Заболотна А., Трач М. Грамоти декана економічного факультету За
значні успіхи в навчанні та науковій роботі економічного факультету та з нагоди
міжнародного дня студента

6. Лоборчук Н.В.  Грамота ректора За успіхи у навчанні,  громадській,
спортивній,  науковій  діяльності  з  нагоди  святкування  Міжнародного  дня
студента і Дня працівника сільського господарства.

7. Заключний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових
робіт  з  напряму  „Економіка  сільського  господарства  та  АПК”Нечепорук
Владислав  Миколайович  –  диплом ІІ  ступеня;  Дашко Анастасія  Олегівна  –
диплом ІІІ ступеня.

8. І  (відбірковий)  тур  Всеукраїнського  конкурсу  студентських
наукових  робіт  з  напряму  «Економіка  сільського  господарства  та  АПК»,
засідання  дискусійного клубу «Проблеми економіки  аграрного підприємства:
перші  наукові  кроки  та  досягнення».  Диплом  І  ступеня  –  Сімоніка  Таїсія
Анатоліївна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Економіка підприємства»;
Диплом  ІІ  ступеня  –  Волошин  Артур  Юрійович,  студент  магістратури
спеціальності «Менеджмент»; Диплом ІІІ ступеня – Кірпота Юлія Євгенівна,
студентка 3 курсу напряму підготовки «Економіка підприємства».

2. Участь у наукових конференціях.

Всеукраїнська  студентська  науково-практична  Інтернет-конференція
„Комп’ютерні  мережі  та  телекомунікації  в  управлінні  сучасним
підприємством”.

Міжнародна  науково-практична  Інтернет-конференція  науковців,
аспірантів  та  студентів  «Актуальні  проблеми управління  та  адміністрування:
теоретичні і практичні аспекти»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і
практики  бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу  й  оподаткування  в  Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку»

Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми теорії і
практики  бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу  й  оподаткування  в  Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку. 

Всеукраїнська  науково-практична  інтернет-конференція  Організаційно-
економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки.  

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і
практики  бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу  й  оподаткування  в  Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку»

Міжнародна  науково-практична  конференція.  Економічні,  соціальні  та
екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери.

Міжнародна науково-практична конференція.  Прикладна економіка – від
теорії до практики.

ХІХ  Міжнародна  науково-практична  конференція. Соціальна  функція
звітності у системі управління 

Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Актуальні  проблеми
економіки та управління в умовах системної кризи». 
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Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Актуальні  проблеми
економіки та управління в умовах системної кризи».

6. Організаційна робота 
6.1. Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості

Протягом звітного року кафедри економічного факультету продовжували
співробітництво зі школами, технікумами та коледжами згідно затверджених на
засіданнях кафедр планів проведення профорієнтаційної роботи.

Впродовж  звітного  періоду  співробітниками  факультету  проведено
наступні заходи по профорієнтаційній роботі:

 проведено  зустрічі  з  учнями  випускних  класів  та  їх  батьками
загальноосвітніх навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського;

 згідно  загальноуніверситетського  плану  профорієнтоційної  роботи
факультетом здійснено  заходи в  закріплених районах:  Дунаєвецький,
Ярмодлинецький,  Віньковецький,  Деражнянський,  Летичівський,
Старосинявський,  Хмельницький,  Красилівський,
Старокостянтинівський,  Полонський,  Славутський,  Теофіпольський,
Ізяславський, Барський, Хмільницький. 

Результати профорієнтаційної роботи в школах

Кафедра

Кількість НЗ
в яких

проведено
роботу

Кількість
випускникі

в

Виявили
зацікавленіст
ь до навчання

в ПДАТУ

в т.ч. на
економічний

факультет

Обліку і аудиту 21 237 21 12
Економіки
підприємств

37 462 24 17

Інформаційних
технологій

14 67 15 6

Фінансів і кредиту 14 248 32 12
Менеджменту
організацій  і
адміністрування

33 524 38 21

Іноземних мов 15 221 18 8
Історії і філософії 18 274 23 11

РАЗОМ 152 2033 171 87

Протягом  2016  року  викладачі  факультету  прийняли  участь  в  ярмарках
професій,  які  організовувалися  міськими  та  районними центрами  зайнятості
відповідно до наданого графіка проведення.

Проведено  профорієнтоційну  роботу  в  технікумах;  коледжах  ПДАТУ, а
також  в  Гусятинському  коледжі  ТНТУ, Планово-економічному  технікумі  м.
Кам’янець-Подільський,  Індустріальному  коледжі  м.  Кам’янець-Подільський,
коледжі харчових технологій НУХТ м. Кам’янець-Подільський, Борщівському
агротехнічному  коледжі.  Під  час  профорієнтаційної  роботи  проводилися
анкетування та пробні тестування студентів економічних спеціальностей.

6.2. Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
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Протягом  2016  року  на  факультеті  проводилась  робота  з  оновлення
матеріально-технічної бази. При цьому усі роботи були в основному направлені
на підтримку в належному стані вже існуючих активів.

Практично  в  усіх  аудиторіях,  які  закріплені  за  кафедрами  факультету
здійснено поточний ремонт та підготовленої їх до нового навчального року. При
цьому  значна  увага  приділялася  питанням  оновлення  та  створення  наочних
елементів навчання (стендів).

6.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2016р.

Таблиця 18

Дані про підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників у 2016 році

№
з/п

П.І.Б. Кафедра

Найменування навчального
закладу, підприємства,

організації, установи, де
проводилось навчання

Вид і форма
навчання

Семенишена 
Наталія Вікторівна

Кафедра обліку і 
аудиту

КП 
«Міськтепловоденергія»
м.Кам’янець-Подільський
15.01-15.02.2016 р.

стажування

Мазур Наталія 
Анатоліївна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТОВ «Агросолюшинс» 
м.Київ
25.01-26.02.2016 р.

стажування

Кондрюк Леся 
Василівна

Кафедра обліку і 
аудиту

ФГ «Тарас»
Хотинського р-ну
Чернівецької обл.
25.01-26.02.2016 р.

стажування

Чикуркова Алла 
Дмитрівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

ТОВ «Подільський 
бройлер»
Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.
15.01-15.02.2016 р.

стажування

Лаврук Оксана 
Степанівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

ТОВ «Подільський 
бройлер»
Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.
15.01-15.02.2016 р.

стажування

Славіна Наталія 
Анатоліївна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

ТОВ «Подільський 
бройлер»
Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.
15.01-15.02.2016 р.

стажування

Кучер Олег 
Володимирович

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

ТОВ «Подільський 
бройлер»
Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.
15.01-15.02.2016 р.

стажування

Прокопчук Лілія Кафедра ТОВ «Подільський стажування
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Миколаївна менеджменту 
організацій і 
адміністрування

бройлер»
Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.
15.01-15.02.2016 р.

Покотильська 
Наталія 
Володимирівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

ТОВ «Подільський 
бройлер»
Дунаєвецького р-ну
15.01-15.02.2016 р.

стажування

10. Білик Юлія Іванівна Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

ТОВ «Подільський 
бройлер»
Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.
15.01-15.02.2016 р.

стажування

11. Коркушко Олег 
Никодимович

Кафедра обліку і 
аудиту

Департамент соціального 
захисту населення 
Кам’янець-Подільської  
міської ради
01.02-01.03.2016 р.

стажування

12. Гуменюк Ірина 
Леонтіївна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТзОВ «Кам’янець-
Подільський 
птахокомбінат» 
01.02-01.03.2016 р.

стажування

13. Балла Інна 
Володимирівна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТзОВ «Кам’янець-
Подільський 
птахокомбінат» 
01.02-01.03.2016 р.

стажування

14. Вольська Ангелія 
Олександрівна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТзОВ «Кам’янець-
Подільський 
птахокомбінат» 
01.02-01.03.2016 р.

стажування

15. Борковська 
Валентина 
Вікторівна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТзОВ «Кам’янець-
Подільський 
птахокомбінат» 
01.02-01.03.2016 р.

стажування

16. Будняк Любов 
Миколаївна

Кафедра фінансів і 
кредиту

ТзОВ «Кам’янець-
Подільський 
птахокомбінат» 
01.02-01.03.2016 р.

стажування

17. Гайбура Юлія 
Анатоліївна

Кафедра фінансів і 
кредиту

ТзОВ «Кам’янець-
Подільський 
птахокомбінат» 
01.02-01.03.2016 р.

стажування

18. Годнюк Ірина 
Валентинівна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТОВ «Агродім Велес»
01.02-01.03.2016 р.

стажування

19. Стендер Світлана 
Василівна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТОВ «Агродім Велес»
01.02-01.03.2016 р.

стажування

20. Чижевська Ольга 
Миколаївна

Кафедра обліку і 
аудиту

ТОВ «Агродім Велес»
01.02-01.03.2016 р.

стажування

21. Рудик Володимир 
Касьянович

Кафедра фінансів і 
кредиту

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

22. Краснолуцька Кафедра фінансів і НУБіП, м. Київ підвищення 
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Людмила 
Миколаївна

кредиту 16.03-29.03.2016 р. кваліфікації

23. Дранус Валентин 
Вікторович

Кафедра фінансів і 
кредиту

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

24. Зеленський Андрій 
Вікторович

Кафедра фінансів і 
кредиту

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

25. Покотильська 
Наталія 
Володимирівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

26. Гоголь Тетяна 
Василівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

27. Михайлик Артур 
Олександрович

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

28. Жезицький Віктор 
Йосипович

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

29. Совєцька Тетяна 
Георгіївна

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

30. Кіріка Діана 
Володимирівна

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

31. Колосюк Ірина 
Анатоліївна

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

32. Завадська Ірина 
Михайлівна

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

33. Боднар Алла 
Миколаївна

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

34. Оржеховський 
Станіслав Петрович

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

35. Богуцька Альона 
Леонідівна

Кафедра історії, 
філософії та права

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

36. Чайковська Ольга 
Володимирівна

Кафедра іноземних 
мов

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

37. Шевчук Жанна 
Анатоліївна

Кафедра економіки 
підприємств

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

38. Білик Тетяна 
Леонівна

Кафедра економіки 
підприємств

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

39. Косович Ольга 
Вікторівна

Кафедра економіки 
підприємств

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

40. Чубайко Олена 
Віталіївна 

Кафедра економіки 
підприємств

НУБіП, м. Київ
16.03-29.03.2016 р.

підвищення 
кваліфікації

Луговська Ірина 
Борисівна

Кафедра іноземних 
мов

Кам’янець-Подільський 
національний університет 
ім.І.Огієнка
12.04-12.05.2016 р.

стажування

Балла Інна 
Володимирівна

Кафедра обліку і 
аудиту

Технічний університет м. 
Кошице (Словаччина)
20.03-23.03.2016 р.

стажування
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Славіна Наталія 
Анатоліївна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Технічний університет м. 
Кошице (Словаччина)
20.03-23.03.2016 р.

стажування

Лаврук Оксана 
Степанівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Технічний університет м. 
Кошице (Словаччина)
20.03-23.03.2016 р.

стажування

Чикуркова Алла 
Дмитрівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Молдавський державний 
університет  (факультет 
економічних наук) 
м.Кишинев (Республіка 
Молдова)
20.03-23.03.2016 р.

стажування

Покотильська 
Наталія 
Володимирівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Молдавський державний 
університет  (факультет 
економічних наук) 
м.Кишинев (Республіка 
Молдова)
20.03-23.03.2016 р.

стажування

Дудзяк Оксана 
Антонівна

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Міжнародний Учбовий 
Центр  MASHAV-MATC  
(Держава Ізраїль)
05.06-24.06.2016 р.

стажування

Місюк Микола 
Васильович 

Кафедра економіки 
підприємств

Національно-науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки» м.Київ,
23-24 листопада 2016р.

підвищення 
кваліфікації

Покотильська 
Наталія 
Володимирівна 

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Національно-науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки» м.Київ,
23-24 листопада 2016р.

підвищення 
кваліфікації

Корженівська 
Наталія Леонідівна 

Кафедра економіки 
підприємств

Національно-науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки» м.Київ,
23-24 листопада 2016р.

підвищення 
кваліфікації

Коваль Нона 
Василівна 

Кафедра економіки 
підприємств

Національно-науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки» м.Київ,
23-24 листопада 2016р.

підвищення 
кваліфікації

Заходим Марина 
Володимирівна 

Кафедра економіки 
підприємств

Національно-науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки» м.Київ,
23-24 листопада 2016р.

підвищення 
кваліфікації

Чикуркова Алла 
Дмитрівна 

Кафедра 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування

Національно-науковий 
центр «Інститут аграрної 
економіки» м.Київ,
23-24 листопада 2016р.

підвищення 
кваліфікації

7. Виховна робота
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Виховна  робота  на  економічному  факультеті  проводиться  згідно  плану
виховної роботи університету та відповідно факультету. З початку начального
року  студенти  та  викладачі  економічного  факультету  приймали  участь  в
різноманітних виховних заходах. 

З  початку  навчального  року  постійно  проводяться  чергування  НПП  у
гуртожитках,  згідно  доведеного  графіку,  куратори  академгруп  завжди
відповідально  відносяться  до  покладених  на  них  обов’язків,  проводиться
профорієнтаційна робота, на сьогоднішній день викладачі ЕФ приймали участь
у  ярмарках  професій  по  Хмельницькій  області.  Не  залишаються  осторонь  й
студенти,  рада  студентського  самоврядування  приймає  участь  у  всіх
запланованих заходах.

Крім  того,  студентка  першого  курсу  спеціальності  «Менеджмент»
ОСЕЦЬКА АНТОНІНА (к.м.с. з кікбоксингу) здобула два ПЕРШИХ МІСЦЯ
у розділах фул-контакт та  лоу-кік у Відкритому кубку України з  кікбоксінгу
WAKO серед юнаків та юніорів у м. Рівне та два ПЕРШИХ МІСЦЯ у розділах
Лоу-Кік  і  К-1  у  Регіональному  турніру  з  кікбоксінгу  WAKO «СИЛА
ГАЛИЧИНИ» у м. Львів.

Студент економічного факультету Гоцуляк Владислав - переможець
Кубка  Міністерства  аграрної  політики  України серед  студентів  аграрних
ВНЗ з волейболу в складі збірної команди Подільського державного аграрно-
технічного університету.

Всі проведені заходи висвітлюються в ЗМІ та на сайті університету.
Таблиця 19

Виховні заходи
№
п/п

Дата Назва заходу Ким проводився

1. 14.03
Участь  студентів  ЕФ  у  флешмобі
«Збережи довкілля»

Міська рада в рамках тижня
екології

2. 18.03
Участь  в  прибиранні  та  впорядкуванні
території Ботанічного саду ПДАТУ

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування 

3. 24-25.03

Допомога  НПП  та  студентів  ЕФ  в
організації  та  проведенні  конкурсу
студентських  наукових  робіт  з  напряму
„Економіка  сільського  господарства  та
АПК”

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування 

4. 25.03
Участь  студентів  ЕФ  в  мітингу  до  Дня
визволення  Кам'янця-Подільского  від
німецько-фашистських загарбників

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування 

5. 25.03
Організація  та  проведення  зібрання  з
приводу  вручення  дипломів  магістрам
економічного факультету 

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

6. 06.04

Участь НПП та студентів ЕФ в майстер-
класах з написання писанок та плетіння
українських віночків

Літературно-мистецький
театр  ПДАТУ   «Ольвія»,
Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

7. 07.04 Організація,  участь  та  проведення
виховного  заходу  для  студентів

Деканат,  кафедра  історії,
філософії  та  права,  Рада
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присвячений творчості Тараса Шевченко Студентського
Самоврядування

8. 22.04

Участь  студентів  ЕФ  у  літературному
заході  до  вшанування  пам’яті  Івана
Франка «Тричі являлася мені любов…»

Літературно-мистецький
театр  ПДАТУ   «Ольвія»,
Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

9. 23.04
Участь НПП та студентів ЕФ у відкритті
туристичного сезону-2016

Міська  рада,  Деканат,  Рада
Студентського
Самоврядування

10. 27.04
Організація  та  проведення  економічного
турніру  серед  технікумів  та  коледжів
західного регіону України

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

11. 28.04
Студенти  економічного  факультету
відзначили свято дня Матері флешмобом

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

12. 19.05
Участь  НПП  та  студентів  ЕФ  у  дні
вишиванки

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

13. 16-20.05
Організація  та  проведення  тижня
іноземних мов

Деканат,  кафедра  іноземних
мов,  Рада  Студентського
Самоврядування

14. 21.05
Організація  та  проведення  кубку  з
футболу,  присвяченого  пам’яті
М.І.Бендери

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

15. 24-25.05
Участь  в  змаганнях  із  волейболу  серед
науково-педагогічних  працівників
ПДАТУ (2 місце)

Деканат, кафедри ЕФ

16. 28.05
Участь НПП та  студентів  ЕФ у  зустрічі
випускників минулих років

Деканат, кафедри ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

17. 15-17.06
Участь НПП та студентів ЕФ у заходах в
рамках XVIII зльоту студентських лідерів
аграрної освіти

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

18. 04.07

Організація  та  проведення  випуску
бакалаврів  та  спеціалістів  денної  форми
навчання  та  магістрів  заочної  форми
навчання

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

19. 05.07
Участь  в  змаганнях  із  футболу  серед
науково-педагогічних  працівників
ПДАТУ (1 місце)

Деканат, кафедри ЕФ

20. 01.09
Участь НПП та студентів ЕФ   у дні знань
в ПДАТУ

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

21. 21.09
Участь  НПП  та  студентів  ЕФ  в
національно-патріотичній акції  "Ланцюг
миру"

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

22. 26.09 Організація  та  проведення  наукового
семінару  на  тему  «Статистика  -
найточніша  з  усіх  неточних  наук»
присвячений 90-річчю з дня народження
кандидата  економічних  наук

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

http://pdatu.edu.ua/home/1388-1388.html
http://pdatu.edu.ua/home/1388-1388.html
http://pdatu.edu.ua/home/1021-1021.html
http://pdatu.edu.ua/home/1021-1021.html
http://pdatu.edu.ua/home/969-969.html
http://pdatu.edu.ua/home/969-969.html
http://pdatu.edu.ua/home/926-926.html
http://pdatu.edu.ua/home/926-926.html
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О.Р.Авраменко

23. 26.09

Знайомство  студентів  1-х  курсів  ЕФ  зі
старовинною  кам’янецькою  Фортецею  і
містом  в  культурно-освітній  акції  для
першокурсників ВНЗ I-IV р.а "Я студент
туристичного міста"

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

24. 11-12.10
Участь  в  змаганнях  із  волейболу  серед
студентів ПДАТУ (2 місце)

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

25. 17-20.10
Участь  НПП  та  студентів  ЕФ  в
«Агроуніфесті-2016»

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

26. 18-20.10
Участь  в  змаганнях  із  футболу  серед
студентів ПДАТУ

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

27. 02.11
Перемога  команди  студентської  ЕФ
«Бійці економічного фронту» в лізі сміху
на кубок ректора ПДАТУ

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

28. 04.11

Організація,  участь  та  проведення
круглого  столу,  присвяченого  пам’яті
Фредерика Шопена

Деканат,  кафедра  історії,
філософії  та  права,  Рада
Студентського
Самоврядування

29. 17-19.11
Участь  НПП та  студентів  ЕФ в заходах
присвячених  дню  сільського
господарства та дню студента

Деканат,  кафедри  ЕФ,  Рада
Студентського
Самоврядування

30. 23.11

Організація, участь та проведення заходу-
реквієму  присвяченому Дню  пам’яті
жертв Голодомору

Деканат,  кафедра  історії,
філософії  та  права,  Рада
Студентського
Самоврядування

31. 24.11

Півфінал  Подільської  ліги  КВН.  У
результаті  запеклої  боротьби  серед  12
команд у півфінал пройшла команда КВН
ЕФ "Бійці економічного фронту"

Деканат, Рада Студентського
Самоврядування

8. Основні завдання та перспективи розвитку факультету
1. Підвищення  якості  підготовки  фахівців  за  рахунок  удосконалення

педагогічної майстерності НПП;
2. Посилення  практичної  підготовки  студентів  за  рахунок  активізації

співпраці з базовими аграрними підприємствами, розширення баз практичної
підготовки;

3. Активізація  роботи  НПП  щодо  підвищення  рівня  комерціалізації
наукових  досліджень,  залучення  фінансових  ресурсів  державних  структур  і
комерційних  організацій,  міжнародних  програм  і  грантів  на  проведення
наукових  досліджень  у  проектах  програми  ЄС  з  наукової  мобільності,
досліджень та інновацій «Horizont 2020»;

4. Підвищення кількісних і якісних показників наукових публікацій НПП,
докторантів,  аспірантів  і  студентів  у  вітчизняних  та  іноземних  рейтингових
журналах, у тому числі в тих, які індексуються в науково-метричних базах;

5. Розвиток матеріально-технічної бази економічного факультету.
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Звіт розглянуто і затверджено на засіданні вченої  ради 
економічного факультету

«13» грудня 2016 р. протокол №5
Декан економічного  факультету _____________ М.В. Місюк
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6.4. ЗВІТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТУ

1. Загальна характеристика факультету

Інженерно-технічний факультет розпочав свою діяльність 1 вересня 1966
року,  коли   у  складі  агрономічного  факультету  було  відкрито  відділення
механізації  сільського господарства,  яке  очолив  Є.  М.  Моргун.  У  1970  році
створено факультет механізації сільського господарства.

У  2003  році  факультет  реорганізовано  в  Інститут  механізації  та
електрифікації сільського господарства. У 2015 році Інститут став інженерно-
технічним  факультетом  Подільського  державного  аграрно-технічного
університету.

З  1988  по  2015  рік  факультет  очолював  доктор  педагогічних  наук,
кандидат технічних наук,  професор І.  М. Бендера,  а  з  2015 року – кандидат
технічних наук, доцент Ю. І. Панцир.

Сьогодні  у  складі  факультету  функціонують  9  кафедр:
машиновикористання  в  АПК;  ремонту  машин  та  енергообладнання;
сільськогосподарських  машини  і  механізованих  технологій;  транспортних
технологій  та  засобів  в  АПК;  професійної  освіти;  тракторів,  автомобілів  та
енергетичних  засобів;  охорони  праці  та  фізичного  виховання;  фізико-
математичних та загальнотехнічних дисциплін; енергетики та електротехнічних
систем в АПК де працюють близько 100 науково-педагогічних працівників, з
них 5  докторів  наук,  професорів  та  53 кандидатів  наук,  доцентів.  Всього на
факультеті 115 працівників.

2. Кадровий склад 
Таблиця 1

Штатний розпис співробітників факультету

Назва кафедри

Посад за штатним розписом (в дужках – фізичних осіб)

п
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Машиновикористання в АПК 4,5 (7) - 2,5 (7) 3,0 (3) 10 (12)

Ремонту машин та енергообладнання 3,75(4) 1,5(2) 1,5(2) 4(4) 10,75 (12)
Сільськогосподарських машин і 
механізованих технології

1(1) 4(4) 2(2) 3(3) 10(10)

Транспортних технологій та засобів 
АПК

1(1) 4(4) 3(3) 3(3) 11(11)

Професійної освіти 4(4) 2(2) 1(1) 7(7)
Тракторів, автомобілів та 
енергетичних засобів

0,3(1) 3,2(4) 0,8(1) 0,9(1) 1,5(2) 6,7(9)

Охорони парці та фізичного 
виховання

5(6) 6,25(7) 2,5(3) 11,25(13)

Фізико-математичних та загально 
технічних дисциплін

1(1) 10 (12) 4(4) 4(4) 19(19)

Енергетики та електротехнічних 
систем в АПК

1(1) 5,75(8) 2(2) 3,75(6) 3,5(5) 16(22)

ВСЬОГО: 4,3(5) 44,2(53) 4,3(5) 25,9(34) 25,5(28) 101,7(115)
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3. Навчальна робота
3.1. Напрями підготовки/спеціальності факультету

Бакалавр

208 «Агроінженерія» / 6.100102 «Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / 6.100101 

«Енергетика та електротехнічні системи в АПК»

015 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів с.-г.» / 

6.010104 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів с.-

г.»

275 «Транспортні технології» / 6.070101 «Транспортні технології»

274 «Автомобільний транспорт» / 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Спеціаліст

208 «Агроінженерія» ("Механізація сільського господарства", "Процеси, 

машини та обладнання АПВ", "Транспортні технології та засоби в АПК") 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ("Енергетика с.-г. 

виробництва")

015 «Професійна освіта» ("Технологія виробництва і переробка продуктів с.-г.")

275 «Транспортні технології» ("Організація і регулювання дорожнього руху", 

"Організація перевезення і управління на транспорті")

274 «Автомобільний транспорт» ("Автомобілі та автомобільне господарство")

Магістр

208 «Агроінженерія» ("Механізація сільського господарства", "Процеси, 

машини та обладнання АПВ", "Транспортні технології та засоби в АПК") 

015 «Професійна освіта» ("Технологія виробництва і переробка продуктів с.-г.")

«Організація і регулювання дорожнього руху»

Аспірантура

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
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Таблиця 3
Результати прийому у 2016 р.

Напрям підготовки
(спеціальність)

Освітні ступені
БАКАЛАВР СПЕЦІАЛІСТ МАГІСТР
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Агроінженерія

84/75
стн/2
попов

.

1
8575ст

н/2
вища

7/5
22/15стн
/6 попов.

29/15стн/
6 попов.

30 -- 30 15 12 27 45 3 48 20 1 21

141 
«Електроенергетик
а, електротехніка та
електромеханіка»

35/32 15/10 50/42 10/5 25/24 35/29 33 9 42 24 52 76

Транспортні
технології

4/10 3/- 17 -/3  -/1 -/4

ОРДР (с) 3 3 4 2 2
ОПУТ (с) 3 5 8 5 5
ОРДР (М) 5  5 4 4

ТТ (М) 8 8 3 3
Професійна освіта 5 0 5 - - - - - - 10 2 12 5 0 5

Автомобільний
транспорт

5 1 6 - 5 5 - - - - - -

ВСЬОГО: 252 30 282 30 93 118 69 17 84 39 76 115 68 5 73 32 1 33
*чисельник – всього/ знаменник – в тому числі скорочений термін навчання або поповнення старших курсів + друга вища освіта
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У 2016 році прийнято на навчання 705 осіб (у 2015 – 495 осіб), з яких
57% зараховано на освітньо-професійні програми підготовки «бакалавра», 28%
– «спеціаліста» і  15% – «магістра» (табл. 3).

При  цьому,  план  прийому  за  державним  замовленням  виконаний  в
повному  обсязі  за  всіма  напрямами  підготовки  (спеціальностями),  освітніми
ступенями  і  формами  навчання.  Із  загальної  кількості  зарахованих  студентів
62%  проходитимуть  підготовку  за  денною  і  28%  –  за  заочною  формами
навчання. В розрізі напрямів підготовки і спеціальностей: «Агроінженерія» –
338 осіб (48%), «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 274
особи (39%), «Транспортні технології» – 60 осіб (9%), «Професійна освіта» – 22
особи (3%), «Автомобільний транспорт» – 11 осіб (1%).

В цілому по факультету у 2016 році за державним замовленням прийнято
490  студентів  (у  2015  році  –  345осіб)  або  70%  від  загальної  кількості
зарахованих, з них 389 студентів (79%) – на денну і 101 студент (21%) – на
заочну форму навчання.

В  розрізі  напрямів  підготовки  і  спеціальностей  за  державним
замовленням на навчання за напрямом підготовки: «Агроінженерія» – 283 особи
(58%),  «Електроенергетика,  електротехніка  та  електромеханіка»  –  139  осіб
(28%), «Транспортні технології» – 43особи (9%), «Професійна освіта» – 20 осіб
(4%), «Автомобільний транспорт» – 5 осіб (1%).

Із  загальної  кількості  зарахованих  у  2015  році  16  осіб  здобуватимуть
другу  вищу  освіту  (в.т.ч.  у  розрізі  напрямів  підготовки  і  спеціальностей:
«Агроінженерія»  –  7  осіб,  «Електроенергетика,  електротехніка  та
електромеханіка» – 8 осіб, «Автомобільний транспорт» – 1 особа).

3.1.2. Випуск фахівців
У 2015 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на

факультеті склав 519 осіб (відповідно до таблиці 4).  
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр» склала

56%, «спеціаліст» – 33% і «магістр» – 11%. Із загальної кількості випускників
304 (58%) проходили підготовку за денною  і 215 (42%) – за заочною формами
навчання.

В  розрізі  спеціальностей  випускники  отримали  дипломи  за  напрямами
підготовки (спеціальністю) (відповідно до таблиці 5).

Таблиця 4
Випуск фахівців у 2016 р.

Назва напряму підготовки
 (спеціальності)

В тому числі

денна заочна
всьог

о
дер
ж

ком
всьог

о
держ ком

бакалавр

Процеси, машини та обладнання АПВ 90 71 19 53 25 28
Енергетика та електротехнічні системи в АПК 45 38 7 56 15 41
Транспортні технології 27 16 11 14 4 10
Автомобільний транспорт    4  4
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Професійна освіта    4  4

Разом 162 125 37 131 44 87
спеціаліст

Механізація сільського господарства 46 46  27 25 2
Енергетика сільськогосподарського виробн. 33 33 22 11 11
ОРДР 13 13  9 9  
ОПУТ 13 13  4  4
Автомобілі та автомобільне господарство 2  2 3  3

Разом 107 105 2 65 45 20
магістр

Механізація сільського господарства 27 17 10 8 5 3
Професійна освіта 8  8 11  11

Разом 35 17 18 19 5 14

Всього 304 247 57 215 94 121

Таблиця 5
Одержали дипломи з відзнакою

Назва напряму підготовки (спеціальності) Всього
В тому числі

денна заочна

бакалавр

Процеси, машини та обладнання АПВ 5 4 1

Енергетика та електротехнічні системи в АПК 2 2  

Транспортні технології 2 2 0

Професійна освіта 1  1

Разом 10 8 2
спеціаліст

Механізація сільського господарства 6 4 2
Енергетика сільськогосподарського виробн. 12 10 2

ОРДР 2 2 0

ОПУТ 4 3 1

Разом 24 19 5
магістр

Механізація сільського господарства 10 9 1
Професійна освіта 4 0 4

Разом 14 9 5

Всього 48 36 12

3.2. Аналітичний огляд успішності студентів

Таблиця 7
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Підсумки екзаменаційних сесій 2016 року

Напрям підготовки
(спеціальність)

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія
Агроінженерія (Процеси…, 
Механізація с.-г.)

315 76,7 39,9 3,7 2 1,2 0,47

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 
(Енергетика…)

197 77,96 52,79 3,80 2 1,04 0,39

Транспортні технології 93 84,9 74,19 4,1 5 1,08 0,56
Автомобільний транспорт 21 100 65 4.0 2 1,5 0,6
Професійна освіта 32 86,21 72,4 3,86 2 1,4 0,6
Загалом по факультету: 658 79,44 50,99 3,8 13 1,15 0,46

Літня екзаменаційна сесія
Агроінженерія (Процеси…, 
Механізація с.-г.)

346 98,7 69,1 4,1 5 1,1 0,4

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 
(Енергетика…)

190 68,42 54,74 3,48 4 2,44 0,76

Транспортні технології 109 89,4 73,08 3,9 4 1,92 1,39
Автомобільний транспорт 15 80 33,3 3,49 5,73 2,8
Професійна освіта 14 71,43 64,29 3,59 7,57 2,48
ААГ 2 100 100 4,0 1 0 0
Загалом по факультету: 676 87,7 64,9 3,86 14 1,84 0,75

Таблиця 8
3.3. Результати незалежних замірів знань

Результати незалежного тестування якості знань студентів

№
з/
п

 Шифр
напряму

(спеціальності
)

Назва напряму (спеціальності)

Кількість
студентів,

які
проходил

и

Результати
незалежно

го
тестування

(%) С
ер

ед
ні

й
ба

л К
іл

ьк
іс

ть
не

за
до

ві
ль

н
их

 о
ці

но
к

1 6.100102
Процеси, машини та

обладнання АПВ
90 студ
100%

89,01 4,32 4

2 6.100101
«Енергетика та 
електротехн.  системи  в 
АПК» 

45
100%

88,89 4,18 -

3.4. Показники відвідування
Загальні  пропуски  занять  з  розрахунку  на  1  студента  факультету  за

підсумками обох семестрів складали 1,50 академічні години, в тому числі без
поважних причин – 0,61 академічні години.
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3.5. Участь в конкурсах та олімпіадах
Доцент  Корчак  М.М.  у  червні  2016  року  подавав  роботу  «Розробка

енергоощадної  технології  обробітку  ґрунту,  засміченого  залишками
грубостеблових культур та подрібнювача для її реалізації» на  конкурс проектів
наукових  робіт  та  науково-технічних  (експериментальних)  розробок  молодих
учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових
установах,  що  належать  до  сфери  управління   Міністерства  освіти  і  науки
України.

Відіслано дві роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових
робіт  з  дисциплін:  «Охорона  праці  в  галузі»  у  (Харківський  університет)
виконав  Горецький  Ю.Б.  студент  5  курсу  спеціальності  «Агроінженерія»;  та
«Безпека  життєдіяльності»  у  (Львівський  державний  університет  безпеки
життєдіяльності) виконав студент Рак А.В. Керівники робіт: доцент Замойська
К.В. та доцент Супрович М.П.

Городинський В.О.,  студент  напряму  підготовки  «Процеси,  машини  і
обладнання агропромислового виробництва». Дипломом другого ступеня за II
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. з напрямку «Машини і засоби
механізації  сільськогосподарського  виробництва».  Тема  наукової  роботи
«Обґрунтування  конструкції  і  параметрів  підкопуючих  робочих  органів  для
картоплезбиральних машин» (Керівник, к.т.н., доцент Грушецький С.М.).

У  Всеукраїнській  олімпіаді  з  електротехнічних  дисциплін  приймали
участь  студенти  напряму  «Енергетика  та  електротехнічні  системи  в  АПК»:
Божок  Р.В.,  Яковинен  Р.О.,  Михайловська  Н.В.,  Даць  І.В.,  Любченко  С.О.,
Чинчик Д.М., Блажеєв А.К., Вусатий О.В. Наукові керівники: І.Д.Гарасимчук,
П.В.Потапський. Загальнокомандне 3 місце. Студент Даць І.В. зайняв 2 місце по
особистих результатах.

3.6. Організація всіх видів практик студентів

На факультеті проводяться навчальні та виробничі практики:
Навчальна  практика  з  управління  сільськогосподарською  технікою  (  2

курс напряму підготовки “Процеси, машини та обладнання АПВ”)
Навчальна практика “Трактори і автомобілі” ( 1 курс напряму підготовки

“Анрономія”)
Навчальна  практика  “Сільськогосподарські  машини”  (  1  курс  напряму

підготовки “Анрономія”)
Навчальна  практика “Технологія  виробництва,  переробки та  зберігання

продукції сільськогосподарської продукції ” ( 1, 1 стн  курс напряму підготовки
“Енергетика та електротехнічні системи в АПК”)

Виробнича  практика  в  сільськогосподарських  підприємства  (  3  курс
напряму підготовки “Процеси, машини та обладнання АПВ”)

Навчальна  практика  (1  курс,  спеціальність  275  –  «Транспортні
технології»);



166

Технологічна практика в автотранспортних підприємствах (2 курс, напрям
«Транспортні технології»); 

Технологічна  практику  з  організації  і  контролю  за  організацією
дорожнього руху (3 курс, напрям «Транспортні технології»);

Виробнича практика (ОС «спеціаліст», ОС «магістр»)
Педагогічна практика у вищих та професійних навчальних закладах.
Навчальна практика з "Управління сільськогосподарською технікою"
Ознайомча практика – 1 ІЕ, 1 СТН ІЕ, 
Виробнича електромонтажна практика – 1 СТН ІЕ, 2 ІЕ
Виробнича практика з диспетчерського керування – 5 ІЕ.

З  метою  поліпшення  учбового  процесу  та  проведення  виробничих
практик на базі підприємств регіону організовано філії кафедр на виробництві.
Наявність  на  філіях  кафедр  спеціального обладнання  і  висококваліфікованих
працівників  дає  можливість  максимально  наблизити  навчальний  процес  до
реального виробництва.

Протягом минулого навчального року розширено співпрацю кафедр ще з
двома  підприємствами (ПрАТ «Нива»,  ТДВ  «СКБМЕТ» та  ТОВ «Кабельний
завод») з якими підписані договори про співпрацю. На даних підприємствах,
викладачами  кафедри  проведені  практичні  заняття,  що  дало  можливість
ознайомити студентів з виробництвом та згодом провести виробничі практики.

Студенти другого курсу спеціальності «Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва» на протязі шести тижнів проходили виробничу
практику на ПрАТ «Нива» під час  якої підтвердили отримані під час навчання
теоретичні знання, і отримали практичні навички роботи в трудовому колективі.
Вони  були  повністю  задіяні  у  виробничому  процесі  і  отримали  можливість
попрацювати самостійно під наглядом своїх наставників. За цей час студенти не
тільки засвоювали робочі професії, але й отримали навички інженерної роботи. 

Очевидно,  що  заводська  практика  допомагає  студентам  не  тільки
покращити  своє  фінансове  положення,  а  і  краще  зрозуміти  принцип  роботи
устаткування, спробувати свої сили в створенні продукції та перейняти досвід у
висококваліфікованих фахівців. Всі студенти успішно впоралася із завданням і
отримали позитивні оцінки. 

4. Методична робота
У 2016 році науково-педагогічними працівниками інженерно-технічного

факультету підготовлено та видано (відповідно до таблиці 9).
Таблиця 9

Видання навчально-методичної літератури у 2016 році

№
з/п

Назва кафедри
Навчально-
методичні
комплекси

Навчальні
посібники

Інструктивно-
методичні матеріали

одиниць
друковани
х аркушів

1 Машиновикористання в АПК 3 2 6 20,89

2
Ремонту машин та 
енергообладнання

60 56,95
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3
Сільськогосподарських машин і 
механізованих технології

5

4
Транспортних технологій та 
засобів АПК

10 22,55

5 Професійної освіти 4 419 17,8

6
Тракторів, автомобілів та 
енергетичних засобів

1 7 21,12

7
Охорони парці та фізичного 
виховання

1 1 301 26,86

8
Фізико-математичних та загально
технічних дисциплін

1 3 13 24,28

9
Енергетики та електротехнічних 
систем в АПК

1 23 45,44

Всього 5 12 844 235,89

5. Наукова робота
5.1 Робота вченої ради факультету
Вчена рада факультету створена і працює згідно до Закону України «Про

вищу освіту» та положення про інженерно-технічний факультет.
У  склад  вченої  ради  введено  найбільш  досвідчених  працівників

факультету та студентів (37 чоловік). 
Вчена  рада  факультету  працює  згідно  плану  роботи  вченої  ради,  який

затверджується  на  початку  навчального року. Планові  засідання  вченої  ради
проводяться щомісячно.

5.2 Участь у конференціях, семінарах
3. Організовано та проведено на базі факультету (відповідно до таблиці 

11):
Таблиця 10

Назва наукової
конференції, семінару

Рівень
(міжнародний,

всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

Результати

Семінар з охорони праці, 
приурочений відзначенню 
Всесвітнього дня охорони праці 

Девіз семінару 2016 року – 
«Стрес на робочому місці: 
колективний виклик». 

регіональний 20

На семінарі було 
розглянуто ряд 
важливих питань, 
пов’язаних з 
охороною праці, 
безпекою 
життєдіяльності.

Всеукраїнська науково-теоретична 
конференція «Аграрна наука і освіта
Поділля» за підсумками НДР 
17.03.16р

Всеукраїнський 12 12 доповідей

XI Всеукраїнська науково-
методична конференція «Проблеми 
підготовки фахівців-аграріїв у 

Всеукраїнський 12 12 доповідей
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навчальних закладах вищої та 
професійної освіти.
ІХ Всеукраїнська науково-
практична конференція студентів та 
молодих науковців «Перші наукові 
кроки-2015» 23-24 квітня 2016 року

Всеукраїнський 69
69 студентських 
публікацій

XVІІІ Зліт  студентських лідерів 
аграрної освіти

Всеукраїнський 2 2 доповіді

4. Участь  викладачів  у  наукових  заходах  в  інших  вищих  навчальних
закладах (відповідно до таблиці 12):

Таблиця 12

Назва наукової
конференції,

семінару

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,

всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників
заходу від
факультету

Проблеми підготовки фахівців-аграріїв 
у навчальних закладах вищої та 
професійної освіти

ПДАТУ, м.
Кам’янець-

Подільський
міжнародний 5

Перші наукові кроки – 2016
ПДАТУ, м.
Кам’янець-

Подільський
всеукраїнський 6

«Аграрна наука та освіта Поділля» ПДАТУ

Всеукраїнської
науково-

теоретична
конференція

4

«Сучасні проблеми землеробської 
механіки»

м. Суми
СНАУ

І7  міжнародна
наукова

конференція
2

 «Проблеми підготовки фахівців – 
аграріїв в навчальних закладах вищої та 
професійної освіти»

ПДАТУ

ХІI
всеукраїнська

науково-
методична

конференція

6

"Перспективи та тенденції розвитку 
конструкцій та технічного сервісу 
сільськогосподарських машин та 
знарядь"

Житомир:
ЖАК

ІI-ї
Всеукраїнська

науково-
практичної

конференція

4

ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. 
Пулюя

м. Тернопіль
Всеукраїнський,

наукова
1

21 Міжнародна науково-методична 
конференцяї «Управління якістю 
підготовки фахівців».

М.Одеса міжнародна Ляска О.П.

Професійна підготовка фахівця в 
контексті потреб сучасного ринку праці:
матеріали Всеукр. наук.-практич. 
інтернет-конф., 17 лютого 2016 року. 
[Електронний ресурс].

Вінниця всеукраїнська Ляска О.П.

Х Всеукраїнської науково–практичної 
конференції «Інформаційні технології у 

Рівне Всеукраїнська Ляска О.П.
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професійній діяльності» 21 квітня 2016 
року [Електронний ресурс].

Всеукраїнська науково-теоретична 
конференція "Аграрна наука та освіта 
Поділля" 
15-17 березня 2016 р.

ПДАТУ всеукраїнський

Дуганець В.І.
Водяник І.І.
Роляк О.А.

Краснолуцьк
ий П.П.

Чекменьов
В.В.

Майсус В.В.
Олексійко

С.Л.
ХІІ Всеукраїнська науково-методична 
конференція з міжнародною участю 
"Проблеми підготовки фахівців-аграріїв 
у навчальних закладах вищої освіти" 
12-13 травня 2016 р.

ПДАТУ міжнародний
1. Дуганець

В.І.
2. Роляк О.А.

Всеукр. наук.- практич. інтернет-конф. : 
„Професійна підготовка фахівця в 
контексті потреб сучасного ринку 
праці”, 
17 лютого 2016 року.

Вінниця,
ВНАУ

всеукраїнський
1. Дуганець

В.І.

Міжнародна наук.практ. інтернет 
конференції «Тенденції та перспективи 
розвитку науки і освіти в умовах 
глобалізації»

Переяслав-
Хмельницьки

й
Міжнародний 2

Всеукраїнська науково–практична 
конференція «Інформаційні техноло-гії 
у професійній діяльності

Рівне Всеукраїнський 2

Міжнародна наук.практ. конференція 
«Проблеми методики фізико–
математичної і технологічної освіти».

Кіровоград Міжнародний 4

Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку освітнього 
простору"

Запоріжжя Міжнародний 2

Міжнародна наукова конференція, при-
свячена 80-річчю від дня народження 
Михайла Павловича Ленюка

Чернівці Міжнародний 2

Міжнародна наукова конференція, 
присвяче-на 80-річчю від дня 
народження професора В.І. Фодчука 
(1936-1992)

Чернівці Міжнародний 2

Всеукр наук-практична інтернет-
конференція «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології у 
виробництві та освіті: стан, досягнення, 
перспективи розвитку»

Черкаси Всеукраїнський 4

Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Національне 
виробництво й економіка в умовах 

Інтернет Міжнародний 3
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реформування: стан і перспективи 
інноваційного розвитку та 
міжрегіональної інтеграції»

5.3.  Захист  докторських  і  кандидатських  дисертацій (відповідно  до
таблиці 13): 

Таблиця 13
Прізвище,

ім’я, по
батькові

Тема
дисертації

Спеціальніст
ь

Науковий 
керівник або
консультант 

Місце, дата
захисту

Дуганець
Віктор

Іванович

Тема
дисертації на

здобуття
наукового
ступеня
доктора

педагогічних
наук: Теорія і

практика
виробничого

навчання
майбутніх
фахівців
аграрно-

інженерного
напряму

13.00.04 –
теорія і

методика
професійної

освіти

д.пед.н.,
професор,

член-
кореспондент

НАПН
України

Сисоєва С.О.,
Київський

університет
імені Бориса

Грінченка

Cпеціалізована
вчена рада

Тернопільськог
о національного
педагогічного
університету

імені
Володимира

Гнатюка,
м. Тернопіль;

19 травня
2016 року

5.4. Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності, подані заявки на видачу охоронних документів на об’єкти права
інтелектуальної власності (відповідно до таблиці 14):

Таблиця 14

Прізвище, ім’я та
по батькові

Назва

Вид охоронного
документу (патент на

винахід, корисну
модель, свідоцтво про

авторське право на
твір)

Дата подачі заявки

Грушецький С.М.
, Скляр Р.В.

Текст лекцій “Машини і
обладнання та їх 
використання у 
тваринництві”

Свідоцтво про 
реєстрацію авторського
права на твір № 64427.

№ 65000; заявл. 
14.01.2016; опубл. 
10.03.2016.

Грушецький С.М.
, Скляр Р.В.

Практикум “Машини і 
обладнання та їх 
використання у 
тваринництві”

Свідоцтво про 
реєстрацію авторського
права на твір № 64426.

№ 64999; заявл. 
14.01.2016; опубл. 
10.03.2016.
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Рудь А.В.
Павельчук Ю.Ф.

Сошник Патент на корисну 
модель

27.04.2015

Рудь А.В.
Павельчук Ю.Ф.

Сошник Патент на корисну 
модель

27.04.2015

Рудь А.В.
Павельчук Ю.Ф.
Думанський О.В.

Сошник Патент на корисну 
модель

27.04.2015

Павельчук Ю.Ф. Сошник Патент на корисну 
модель

10.04.2015

Дуганець В.І., 
Божок А.М., 
Майсус В.В., 
Волинкін М.П. 

Компресорна установка Пат. 104727 Україна, 
МПК (20016.01) F04B 
45/00

Заявл. 21.09.2015; 
Опубл. 10.02.2016,
Бюл. № 3

Дуганець В.І., 
Божок А.М., 
Майсус В.В., 
Волинкін М.П., 
Олексійко С.Л., 
Пукас В.Л. 

Гідравлічний двигун з 
двома диференціалами

Пат. 106113 Україна Опубл. 11.04.2016,
Бюл. № 7

Дуганець В.І., 
Божок А.М., 
Майсус В.В., 
Волинкін М.П., 
Олексійко С.Л., 
Пукас В.Л. 

Двоімпульсний 
пневматичний регулятор
частоти обертання 
дизельного двигуна

Пат. 106999 Україна Опубл. 10.05.2016,
Бюл. № 9

Дуганець В.І., 
Божок А.М., 
Майсус В.В., 
Волинкін М.П., 
Олексійко С.Л., 
Пукас В.Л. 

Гідравлічний 
серводвигун з двома 
диференціаторами

Заявка на видачу 
патенту України

27.11.2015 р.

Дуганець В.І., 
Божок А.М., 
Майсус В.В., 
Волинкін М.П., 
Олексійко С.Л., 
Пукас В.Л. 

Двоімпульсний 
пневматичний регулятор
частоти обертання 
дизельного двигуна

Заявка на видачу 
патенту України

24.12.2015 р.

Краснолуцький 
П.П.

Метантенк з плівковим 
покриттям

Заявка на корисну 
модель

16.03.2016

Краснолуцький 
П.П.

Пристрій для 
перемішування рідких і 
консистентних речовин

Заявка на корисну 
модель

21.04.2016

Краснолуцький 
П.П.

Подрібнювач Заявка на корисну 
модель

19.05.2016

А.М. Божок,
Д.А. Окіпняк
В.Г. Родіков
А.С. Григор’єв

Пристрій для 
витягування застряглих 
нерозірваних снарядів

Патент на корисну 
модель № 102074
від 12.10.15

05.05.2015

А.М. Божок,
Д.А. Окіпняк

Пневматичний 
водопідйомник

Патент на корисну 
модель № 103410
від 10.12.15

15.07.2015



172

А.М. Божок,
Д.А. Окіпняк

Триімпульсна система 
автоматичного 
регулювання 
продуктивності 
компресорної станції 
ЗИФ-55

Патент на корисну 
модель № 104933
від 25.02.2016,
Бюл. № 4

07.09.2015

А.М. Божок,
Д.А. Окіпняк
В.Г. Родіков
А.С. Григор’єв

Пристрій для 
витягування з акваторій 
вибухонебезпечних 
предметів

Патент на корисну 
модель № 105742
від 11.04.16
Бюл. № 7

12.06.2015

А.М. Божок,
Д.А. Окіпняк
В.М. Гуска 
А.С. Григор’єв

Пристрій для 
витягування застряглих 
нерозірваних снарядів

Патент на корисну 
модель № 106549
від 25.04.16,
Бюл. № 8

23.11.2015

Гордійчук І. Й. 
Божок А.М.

110208 «ДАТЧИК 
ПРИСКОРЕННЯ» 

Патент на корисну 
модель

26.09.2016, Бюл. 
№18. -

Панцир Ю.І.
Божок А.М.

106593 «Комбінований 
пневматичний 
диференціатор»

Патент на корисну 
модель№ 106593
від 25.04.16,
Бюл. № 8

25.04.16,
Бюл. № 8

5.5. Наукові публікації
Протягом  2016  року  науково-педагогічними  працівниками  факультету

опубліковано  3  монографій,  266  наукових  статті  та  отримано  27  патентів  і
авторських свідоцтв (відповідно до таблиці 15).

Таблиця 15
Підсумки наукової діяльності у 2015-2016 навчальному році

№з/
п

Назва кафедри Монографії Статті
Патенти і
авторські
свідоцтва

1 Машиновикористання в АПК 94 2
2 Ремонту машин та енергообладнання 1 28

3
Сільськогосподарських машин і 
механізованих технології

3 4

4 Транспортних технологій та засобів АПК 11
5 Професійної освіти 25

6
Тракторів, автомобілів та енергетичних 
засобів

15 3

7 Охорони парці та фізичного виховання 25 5

8
Фізико-математичних та загально 
технічних дисциплін

2 49 11

9
Енергетики та електротехнічних систем в 
АПК

16 2

РАЗОМ: 3 266 27

5.6.  Наукова робота зі студентами
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1.  Участь  у  міжнародних,  всеукраїнських  олімпіадах,  конкурсах
(прізвище,  ім’я,  по  батькові  студента,  курс,  факультет,  прізвище,  ім’я,  по
батькові наукового керівника, результати).

Городинський В.О.,  студент  напряму  підготовки  «Процеси,  машини  і
обладнання агропромислового виробництва». Нагороджений дипломом другого
ступеня за II місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
природничих,  технічних  та  гуманітарних  наук  2015/2016  н.р.  з  напрямку
«Машини  і  засоби  механізації  сільськогосподарського  виробництва».  Тема
наукової роботи «Обґрунтування конструкції і параметрів підкопуючих робочих
органів для картоплезбиральних машин» (Керівник, к.т.н., доцент Грушецький
С.М.).

У  70-тій  всеукраїнській  науково-практичній  студентській  конференціїї
«Наукові   здобутки  студентів  у дослідженнях технічних та  біоенергетичних
систем  природокористування»,  НУБІП у 2016 році прийняли участь наступні
студенти:  Жуковінін К. В., Мрачковський І. М., Шевчук М. С., Фурман В.А.,
Чорний Р.С.

У ІI-й  Всеукраїнській науково-практичній конференції  "Перспективи та
тенденції  розвитку  конструкцій  та  технічного  сервісу  сільськогосподарських
машин та знарядь" м. Житомир прийняли участь наші студенти: Жуковінін К.
В., Мрачковський І. М., Шевчук М. С., Вінсковський А.В. , Гвоздецький Ю.І.,
Жовмір А.А., Кувила В.О., Кульчицький І.С., Мрачковський І.М., Онисюк І.В.,
Раєвський  О.О.,  Слизюк  В.І.,  Сокол  Т.В.,  Соколюк  М.П.,  Соколюк  С.П.,
Федорейко  С.В.,  Фещук  В.А.,  Хворостовський  Б.В.,  Фурман  В.А.,  Каденюк
Я.Ю., Синчак М.О., Лупул А.В., Солоділов М.М., Стецюк Д.О., Начичко В.В.,
Хортик Ю.Б., Янчишин А.О., Козак О.А.

6. Організаційна робота 

6.1. Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Профорієнтаційна  робота  факультету  організована  у  закріплених

загальноосвітніх закладах, технікумах, коледжах, районах Чернівецької, Івано-
Франківської, Вінницької та Хмельницької області і має планомірний характер
відповідно до власних планів профорієнтаційної роботи. 

Викладачі  факультету  постійно  проводять  профорієнтаційну  роботу   у
коледжах  і  технікумах  професійно-технічних  училищах  та  загальноосвітніх
школах

Науково-педагогічні  працівники факультету беруть  участь  у  проведенні
масових  заходів  профорієнтаційної  спрямованості  (Днів  відкритих  дверей,
«Ярмарок професій»), турнірів, олімпіад.

6.2. Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
Кафедри  факультету  постійно  працюють  над  оновленням  матеріально-

технічної бази. За минулий 2016 рік на території факультету та кафедр замінено
на нові більше половини стендів та банерів.

Факультет  силами спонсорів  та  не байдужих людей придбав на баланс
університету  2  ноутбуки,  10  принтерів  і  багатофункціональних  пристроїв,
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комплект борін, стенди по ремонту паливної апаратури, сонячні батареї, моделі
електричних  двигунів,  мультивимірювальні  тестери  для  роботи  студентів,  а
також мотокоси та інше. Силами працівників факультету з допомогою студентів
відремонтовано приміщення та аудиторії факультету.
6.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2016 р.

Таблиця 18

№
з/
п

Прізвище,ім’я
, по батькові

Посада
, вчене
звання

і
ступінь

Найменування навчального
закладу, підприємства,

організації, установи, де
проводилось навчання

Вид і
форма

навчання

1. Грушецький С.М. К.т.н., 
доцент

Стажування в ТзОВ “Адамівка Агро” 
Віньковецького району Хмельницької 
області.  з 15 січня 2016 року по 15 лютого 
2016 року

Стажування 
на 
виробництві

2.
Борис М.М.

К.т.н., 
доцент

Група компанії «ВІТ-АГРО» Івахнівецьке 
відділення Чемеровецького району 
Хмельницької області. з 15 січня 2016 року 
по 15 лютого 2016 року

Стажування 
на 
виробництві

3 Змєєва І.М. К.т.н., 
асистент

ТОВ «Оболонь-Агро» смт. Чемерівці 
Хмельницької області. з 15 січня 2016 року 
по 15 лютого 2016 року

Стажування 
на 
виробництві

4 Бондаренко О.В. Асистент ПП Фірма «Деметра» с. Камянка Кам янець-ʼ
Подільського району Хмельницької області. з
15 січня 2016 року по 15 лютого 2016 року

Стажування 
на 
виробництві

5 Палилюлько М.І. К.т.н., 
доцент

ТзОВ «П ятничанське с. П ятничани ʼ ʼ
Чемеровецького району Хмельницької 
області. з 15 січня 2016 року по 15 лютого 
2016 року

Стажування 
на 
виробництві

6 Семенов О.М. К.т.н., 
доцент

ТзОВ «П ятничанське с. П ятничани ʼ ʼ
Чемеровецького району Хмельницької 
області. з 15 січня 2016 року по 15 лютого 
2016 року

Стажування 
на 
виробництві

7 Стрельчук О.Я. К.т.н., 
доцент

СТОВ «Верест» с. Гірчична Дунаєвецького 
району Хмельницької області. з 15 січня 
2016 року по 15 лютого 2016 року

Стажування 
на 
виробництві

8 Підлісний В.В. К.т.н., 
доцент

ТзОВ «П ятничанське с. П ятничани ʼ ʼ
Чемеровецького району Хмельницької 
області. з 15 лютого 2016 року по 15 березня 
2016 року

Стажування 
на 
виробництві

7. Виховна робота
Таблиця 19

Виховні заходи
№ 
з/п

Назва заходу Ким проводилися

1. Участь у підготовці та проведенні свята 
університету «Посвята у студенти»

Декан Панцир Ю.І., заст. декана з
вих. роботи  Павельчук Ю.Ф.,

координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори

академічних груп
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2.
Проведення тематичних кураторських годин 
національно-патріотичного спрямування 
«Національно-патріотичне виховання та 
національні цінності»

Заст. декана з вих. роботи
Павельчук  Ю. Ф., координатор з

вих. роботи Прокопова О. П.,
куратори груп

3.
Затвердження списків старост і кураторів в 
академічних групах факультету Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.

4. Проведення відкритих кураторських годин (за 
окремим планом)

Координатор з вих. роботи
Прокопова О. П., куратори груп

5.
Організація та проведення лекції-диспуту на 
тему «Мої громадянські права та обов’язки» (на 
базі гуртожитків)

Координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп,

кафедра філософії, історії та права

6.
Підведення підсумків роботи в 2014 – 2015 н.р., 
конкурсів  «Кращий студент року», «Кращий 
куратор», «Краща студентська академічна група»
інженерно-технічного факультету. 

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи

Прокопова О.П., куратори груп.

7.
Підготовка та проведення заходів до Дня вчителя

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор  з вих.

роботи Прокопова О.П..

8.
Підготовка та проведення круглих столів для 
студентів 1-3 курсів факультету «Україна 
єдина!»

Координатор з вих. роботи
Прокопова О. П., куратори груп

9. Відзначання Дня українського козацтва та Дня 
захисника Вітчизни

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор  з вих.

роботи Прокопова О.П..

10.
Підготовка та проведення заходів присвячених 
річниці заснування Подільського державного 
аграрно-технічного університету

Декан Панцир Ю.І., заст. декана з
вих. роботи  Павельчук Ю. Ф.,

координатор з вих. роботи
Прокопова О. П.

11. Акція «Запали свічку!» в рамках відзначення 
Дня пам’яті жертв голодомору

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор  з вих.

роботи Прокопова О.П., куратори
груп

12.
Літературний захід «Андріївські вечорниці»

Координатор  з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп

13.
Проведення факультетського конкурсу „Лист 
мамі”

Координатор з вих. роботи
Прокопова О. П., куратори груп,

викладачі-філологи
14. Толока. Прибирання прилеглих приміщень біля 

гуртожитків
Заст. декана з вих. роботи Павельчук

Ю.Ф., куратори груп

15.
Організація та проведення «Агроуніфест» 

Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор  з вих.

роботи Прокопова О.П.

16. Організація та проведення «Зустрічі 
випускників»

Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор  з вих.

роботи Прокопова О.П.

17. Організація та проведення заходу «Софіївські 
зорі»

Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор  з вих.

роботи Прокопова О.П.
18. Відзначення Дня вишиванки Декан Панцир Ю.І., заст. декана з

вих. роботи  Павельчук Ю.Ф.,
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координатор з вих. роботи
Прокопова О. П.

19.

Проводився із студентською молоддю на рівні 
ПДАТУ : безстрокових акцій «Ми разом», 
спрямованих на допомогу пораненим 
військовим; благодійної акції «З вірою в серці», 
спрямованої на підтримку захисників нашої 
країни, їхніх дітей і родин, які працюють в зоні 
АТО; мітингу-реквієму на вшанування Героїв 
Небесної Сотні; зустрічей з воїнами-учасниками 
АТО  «В родинному колі»

Працівники ІТФ

20. Робота студентської команди «ІТФіксики» у Лізі 
сміху університету

Студенти ІТФ

21.  Виступ волейбольної команди факультету на 
всеукраїнських змаганнях

Студенти ІТФ

8. Основні завдання та перспективи розвитку факультету
Продовжити співпрацю факультету з провідними навчальними закладами

Польщі та інших європейських країн. В межах співпраці організувати навчання
групи наших студентів у Польщі за програмою подвійного диплома; налагодити
навчання  наших  студентів  з  використанням  лекцій-відеоконференцій;
налагодити  дистанційне  навчання  наший  студентів  у  Польщі  для  отримання
робітничих  професій  з  отриманням  диплома-сертифіката  Європейського
визнання.

Продовжити  роботу  по  виданню  навчально-методичних  комплексів,
підручників та монографій.

Удосконалювати  навчальний  процес  шляхом  активного  впровадження
віртуальних об’ємних 3D моделей і  емуляторів для вивчення та дослідження
процесів, механізмів, машин та схем.

Активізувати роботу завідувачів кафедр щодо госпдоговірних тематик з
залученням не менше 20тис. грн. на кафедру.

Покращувати  якісний  склад  НПП  факультету  шляхом  захисту
докторських дисертацій та отриманням вчених звань професора.

Викладачам  та  технікам  факультету  надати  можливість  пройти
стажування  на  базі  сучасних  агропромислових  підприємств.  Долучитися  до
виробничого процесу виготовлення продукції для галузі АПК. 

Активніше  співпрацювати  з  науково-дослідними  інститутами
Національної  академії  аграрних наук України,  шляхом заключення договорів
про співпрацю про виконання спільних науково-дослідних тем. 

Відсутність  сучасної  матеріально-технічної  бази,  яка  б  дозволила
претендувати  на  державні  програми та  виконувати  госпдоговірну  тематику  і
надавати послуги аграрному виробництву.

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні вченої  ради інженерно-технічного факультету
« 14 » грудня  2016  р.  протокол № 4
Декан  факультету __________ Панцир Ю.І.
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6.5. Звіт про роботу Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки

У  звітному  періоді  проведена  відповідна  робота  за  програмою
підвищення   кваліфікації  (стажування)  науково-педагогічних  працівників
університету, викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та фахівців інших категорій
в кількості -  226 осіб.

За  звітний  період  помітно  активізувався  процес  фахового  підвищення
кваліфікації  науково-педагогічних працівників університету: на базі науково-
дослідних установ Національної академії агарних наук України, ВНЗ України та
на виробництві підвищення кваліфікації та стажування пройшли  189 науково-
педагогічних працівники  університету.

В  університеті  затверджені  базові  господарства  для  проходження
стажування НПП на виробництві. 

З  метою  формування  і  закріплення  на  практиці  професійних
компетентностей  та вдосконалення професійних практичних навичок і вмінь зі
спеціальності в  умовах  сучасного  виробництва  69 науково-педагогічних
працівників  університету  пройшли  стажування  відповідного  профілю  з
виробничим  процесом  і  технологічним  циклом  виробництва  у  відповідних
господарствах (установах, організаціях).

Таблиця 1
Підвищення кваліфікації (стажування) НПП  ПДАТУ у 2016 році

Факультет
Загальна
кількість

Підвищення
кваліфікації

в т.ч.

Стажування на
виробництві

в т.ч.

Закордонне
стажування

в т.ч.
Економічний факультет 56 26 22 8
Інженерно-технічний 
факультет

51 29 22

Факультет 
агротехнологій і 
природокористування

31 20 11

Факультет ветеринарної 
медицини і технологій у 
тваринництві

50 35 14 2

Всього: 189 110 69 10

З метою засвоєння зарубіжного досвіду та запровадження в навчальному
процесі  зарубіжної  практики  інноваційних  освітніх  технологій,  формування
особистісних  якостей  для  виконання  професійних  завдань  при  підготовці
фахівців  аграрної  сфери  10 науково-педагогічних  працівників  університету
пройшли  закордонне  стажування  в  Словаччині  (Технічний  університет  м.
Кошице), Республіці Молдова (Молдавський державний університет  (факультет
економічних наук) м.Кишинев), Державі Ізраїль (Міжнародний Учбовий Центр
MASHAV-MATC),  Варненський  вільний  університет  ім.Чорноризця  Храбра
(Болгарія),  Фундація  ADD  (м.Варшава,  Польща),  Західно  Фінляндський
Коледж (Фінляндія).
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Таблиця 2
Участь науково-педагогічних працівників ПДАТУ в програмах

закордонного стажування

Країна
Навчальний

заклад
Назва програми НПП

Ізраїль Міжнародний
Учбовий
Центр
MASHAV-
MATC

 «Підприємництво,
маркетинг  та  збереження
сільськогосподарської
продукції»
05.06-24.06.2016 р.

Дудзяк  Оксана
Антонівна

Ізраїль Міжнародний
Учбовий
Центр
MASHAV-
MATC

 «Application  of  innovative
technologies  and  management
in dairy  production»
04.09-23.09.2016 р.

Євстафієва
Юлія
Миколаївна

Словаччина Технічний
університет м.
Кошице 

VI  Міжнародна  науково-
практична  конференція
«Економіко-правова
парадигма  розвитку
сучасного суспільства»
20.03-23.03.2016 р.

Балла  Інна
Володимирівна

Словаччина Технічний
університет м.
Кошице 

VI  Міжнародна  науково-
практична  конференція
«Економіко-правова
парадигма  розвитку
сучасного суспільства»
20.03-23.03.2016 р.

Лаврук Оксана
Степанівна

Словаччина Технічний
університет м.
Кошице 

VI  Міжнародна  науково-
практична  конференція
«Економіко-правова
парадигма  розвитку
сучасного суспільства»
20.03-23.03.2016 р.

Славіна
Наталія
Анатоліївна

Польща Фундація
ADD
м.Варшава

Економічний  курс
«Економічна  складова
сталого розвитку 2020»
16.09-24.09.2016 р.

Корженівська
Наталія
Леонідівна

Болгарія Варненський
вільний
університет
ім.Чорноризц
я Храбра

І  Міжнародний  науково-
практичний  форум
«Інновації в  науці та освіті:
виклики сучасності»
12.09-17.09.2016 р.

Гайбура  Юлія
Анатоліївна

Республіка
Молдова

Молдавський
державний

«Інноваційні  освітні
технології:світовий  досвід  і

Чикуркова
Алла
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університет
(факультет
економічних
наук)
м.Кишинев

його  впровадження  при
підготовці  фахівців  з
економіки і управління»
20.03-23.03.2016 р.

Дмитрівна

Республіка
Молдова

Молдавський
державний
університет
(факультет
економічних
наук)
м.Кишинев

«Інноваційні  освітні
технології:світовий  досвід  і
його  впровадження  при
підготовці  фахівців  з
економіки і управління»
20.03-23.03.2016 р.

Покотильська
Наталія
Володимирівна

Фінляндія Західно
Фінляндський
Коледж

Зарубіжне  наукове
стажування  у  поєднанні  з
інтенсивним  вивченням
англійської  мови за  освітнім
проектом «Школа англійської
мови+стажування  для
освітян»
20.11-30.11.2016 р.

Приліпко
Тетяна
Миколаївна

З метою розширення перспективних напрямків розвитку співробітництва
в галузі вищої освіти та науки з вищими навчальними закладами зарубіжних
країн,  поглиблення  українсько-польського  навчально-наукового
співробітництва,  подальшого  розвитку  співпраці  в  освітній,  науковій  та
культурній  сферах  на  підставі  Договору  про  співпрацю   між  Подільським
державним  аграрно-технічним  університетом,  (Україна)  та  Краківським
сільськогосподарським    університетом  (Польща)  від  09.10.2012  р.,  згідно
Положення  про  Міжнародний  центр  культурно-освітньої  діяльності  та
дорадництва  "Руки  співдружності" (протокол  засідання  Вченої  ради  від
04.03.2016 р.,  №5)  Інститутом підвищення кваліфікації  та  перепідготовки  на
базі  кафедр  університету  організовано  стажування  викладачів  Краківського
аграрного університету.

Стажування  відбулось  за  активної  участі  та  професійної  підтримки
кафедр  інфекційних  та  інвазійних  хвороб  (науковий  консультант  д.с.г.н.,
професор Супрович Т.М.),  агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін
(науковий консультант к.с.г.н., доцент Пустова З.В.) з напряму «Мікробіологія».

За  напрямами  «Енергетика»,  «Біомаса»,  «Біопаливо»  - викладачів
Краківського аграрного університету було прикріплено до  кафедри екології  і
збалансованого  природокористування (науковий  консультант  к.с.г.н.,  доцент
Бабій Я.В.), кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК (науковий
консультант к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.),  кафедри тракторів, автомобілів та
енергетичних засобів (науковий консультант д.пед.н., доцент Дуганець В.І.)

http://pdatu.edu.ua/nzhenerno-tehnchny-faculty/1061.html?task=view
http://pdatu.edu.ua/nzhenerno-tehnchny-faculty/1061.html?task=view
http://pdatu.edu.ua/nzhenerno-tehnchny-faculty/1057-1057.html
http://pdatu.edu.ua/faculty-agrotehnology-i-prirodokoristuvannya/1077-1077.html
http://pdatu.edu.ua/faculty-agrotehnology-i-prirodokoristuvannya/1077-1077.html
http://pdatu.edu.ua/faculty-agrotehnology-i-prirodokoristuvannya/1078-1078.html
http://pdatu.edu.ua/-q-q.html
http://pdatu.edu.ua/-q-q.html
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Вперше в історії  нашого закладу на практиці   відбувся не лише обмін
робочими  делегаціями,  а  й  конкретна  співпраця  викладачів  з  практичного
обміну науково-педагогічним досвідом.

З  метою  надання  науково-методичної  допомоги  ВНЗ  І-ІІ  рівнів
акредитації організовано підвищення кваліфікації на кафедрах університету 32
викладачів  коледжів і технікумів.

З  метою  підвищення  рівня  професійної  педагогічної  майстерності  для
науково-педагогічних працівників університету організовано курси підвищення
кваліфікації  з  інноваційної  спрямованості  педагогічної  діяльності,  слухачами
яких стали  110 викладачів.

Університет  активно  співпрацює  з  різними  державними  структурами  в
питаннях надання освітніх послуг в плані підвищення кваліфікації.

Найбільш  плідною  є  співпраця  з  Хмельницьким  обласним  центром
зайнятості.  Оскільки  університет  став  переможцем  в  тендері  з  підвищення
кваліфікації  слухачів  з  числа  безробітних  громадян  за  напрямами  «Основи
адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С: Підприємство», «Основи
підприємницької  діяльності»  у  2016  році  організовувалось  підвищення
кваліфікації цієї категорії слухачів.  

В  цьому  році  Подільський  ДАТУ  у  відборі  навчальних  закладів
Хмельницької  області  отримав  право  на  підвищення  кваліфікації
зареєстрованих  безробітних  у  2017  році   за  напрямами:  «Основи
адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С: Підприємство» – 3 групи
слухачів; «Основи підприємницької діяльності»  – 10 груп слухачів.

Згідно  укладених  договорів  з  Чернівецькою  обласною  організацією
Товариства  сприяння  обороні  України  у  2016  році  організовано  підвищення
кваліфікації 70 фахівців.

У звітному періоді інститутом здійснювалась перепідготовка студентів зі
здобуття  другої  вищої  освіти  за  спеціальностями  «Облік  і  аудит»  та
«Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності)»  в кількості  43
осіб.   У  2016  році  випуск  склав  27  студентів.  В  новому  навчальному  році
студентами перепідготовки зі здобуття другої вищої освіти за спеціальностями
«Менеджмент» та «Облік і оподаткування» стали ще 17 осіб. Станом на 1 січня
2017 р. в інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки навчаються  35
студентів.
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VII. ЗВІТИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПДАТУ

7.1. ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОЛЕДЖУ ПДАТУ
1. Загальна характеристика навчального закладу

1.1. В структуру коледжу входять такі відділення: 
1.Право 
2. Агроінженерія
3. Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
4. Ветеринарна медицина
5. Агрономія
6.Заочної освіти

1.2. Напрями підготовки та спеціальності.
Таблиця 1

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів у
Коледжі ПДАТУ

№
з/п

Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація

1.
090101 
Агрономія

5.09010103 Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

агротехнік

2. 090102
Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

5.09010201 Виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва

технік-технолог з
виробництва і

переробки продукції
тваринництва

3. 110101
Ветеринарна 
медицина

5.11010101 Ветеринарна 
медицина

фельдшер
ветеринарної

медицини
4. 100101

Енергетика та 
електротехнічні 
системи в 
агропромисловому 
комплексі

5.10010102 Монтаж, 
обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

технік-електрик 

5. 100102
Процеси, машини 
та обладнання 
агропромислового 
виробництва

5.10010201 Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва технік-механік

6. 030401
 Правознавство

5.03040101 Правознавство молодший спеціаліст
з права

7. 1140103 
Туризм

5.14010301 
Туристичне обслуговування

фахівець з
туристичного

обслуговування
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Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 1.07.2025.

Крім  того  випускники  коледжу  мають  можливість  отримати  робітничі
професії відповідно до свого профілю за 7 спеціальностями.

1.3. Ліцензовані обсяги прийому (Чергове ліцензування 2025 р.).
Таблиця 2

Ліцензовані обсяги прийому

№
Код і назва

напряму
підготовки

Код і назва
спеціальності

Ліцензо-
ваний
обсяг Номер

сертифікат,
термін дії
ліцензії

Р
ів

ен
ь 

ак
ре

ди
та

ці
ї

Контингент
студентів

Д
ен

на

За
оч

на

В
сь

ог
о

Д
ен

на

За
оч

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 090101 

Агрономія
5.09010103 
Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

50 50 НД-1 
№ 2375856,
01.07.2025

І-ІІ 16
6

16
6

0

2. 090102
Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

5.09010201 
Виробництво і 
переробка 
продукції 
тваринництва

25 25 НД-1
№ 2375857
01.07.2025

І-ІІ 13
6

77 59

3. 110101
Ветеринарна 
медицина

5.11010101 
Ветеринарна 
медицина

50 0 НД-1
№ 2375860
01.07.2025

І-ІІ 17
7

17
7

0

4. 100101
Енергетика та 
електротехнічні 
системи в 
агропромислово
му комплексі

5.10010102 
Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому
комплексі

50 50 НД-1
№ 2375858
01.07.2025

І-ІІ 19
1

14
6

45

5. 100102
Процеси, 
машини та 
обладнання 
агропромислово
го виробництва

5.10010201 
Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

50 50 НД-1
№ 2375859
01.07.2025

І-ІІ 23
5

16
8

67

6. 030401
 Правознавство

5.03040101 
Правознавство

40 40 НД-1
№ 2375855
01.07.2025

І-ІІ 14
1

12
6

15

7. 1140103 5.14010301 25 0 НД-1 І-ІІ 8 8 0
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Туризм Туристичне 
обслуговування

№ 2323323
01.07.2017

Контингент студентів становить: денної форми навчання 868  осіб в тому
числі за державний бюджет навчаються 728 осіб. (83,9%), на контрактній основі
– 140 осіб (16,1%).

Заочна  форма  навчання  –  186  студентів  в  тому  числі  за  державним
замовленням – 94 осіб (50,5%), на контрактній основі – 92 осіб (49,5%).

2. Кадрове забезпечення навчального процесу

2.1.  Штат 
Таблиця 3

Характеристика педагогічного складу

№
з/
п

Показники Кількість

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 96
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 7
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 1
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 4
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 2
6. викладачі,  нагороджені  відзнаками  Міністерства  аграрної

політики та продовольства України
3

7. Викладачі-методисти 11
8. Старші викладачі 1
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 38
10
.

Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 25

11
.

Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 24

12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 9

2.2.  Підвищення педагогічної кваліфікації:
Таблиця 4

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Коледжу ПДАТУ

№
з/
п

ПІБ
ПОСАД

А

Термін
підвищенн

я
Місце підвищення

Примітк
и

1 Антонецька 
Любов 
Василівна

Викладач 2 тижні Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

2 Будус Аліна 
Володимирівн
а

Викладач 1 місяць Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка
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3 Бунда Юрій 
Ігорович

Викладач 1 місяць Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

4 Вдовиченко 
Олена 
Володимирівн
а

Викладач 1 місяць Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка

5 Захаренко 
Майя 
Олександрівна

Викладач 1 місяць Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка

6 Голобродський
Андрій 
Валерійович

Викладач 2 тижні Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

7 Ковальчук 
Леся 
Олексіївна

Викладач 2 тижні Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

8 Колащук 
Любов 
Григорівна

Викладач 2 тижні Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

9 Кремінська 
Олена Іванівна

Викладач 1 місяць Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

10 Лінник 
Наталія 
Василівна

Викладач 2 тижні Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

11 Максименко 
Ольга 
Аркадіївна

Викладач 2 тижні Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

12 Михайлюк 
Валентина 
Володимирівн
а

Викладач 1 місяць Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка

13 Новак 
Світлана 
Миколаївна

Викладач 1 місяць Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка

14 Новак Микола 
Миколайович

Викладач 1 тиждень Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

15 Прокопов Іван 
Іванович

Викладач 1 місяць Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

16 Побережна 
Людмила 
Вікторівна

Викладач Закінчила
навчання

Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка
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17 Семенова 
Таїсія 
Володимирівн
а

Викладач 1 місяць Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

18 Соботюк 
Віктор 
Олександрови
ч

Викладач 1 місяць Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

19 Стрілецький 
Володимир 
Михайлович

Викладач 2 тижні Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІПО

20 Юрчак 
Володимир 
Іванович

Викладач 1 місяць Кам’янець-Подільського 
національного педагогічного 
університету ім. І.Огієнка

3. Навчальна робота
3.1. Формування контингенту студентів

Таблиця 5
Результати прийому в 2015 році

3.2. Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році
Таблиця 6

Випуск молодших спеціалістів у 2016 р.

Шифр та назва спеціальності 

Випуск фахівців 

всього
з них за формою навчання/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.09010103 Виробництво і переробка 33 30 3 0 0

Спеціальність

В
сь

ог
о Денна форма

Заочна форма
На основі базової

загальної середньої
освіти

На основі повної
загальної середньої

освіти

На основі диплому
кваліфікованого

робітника

всьог
о

Держ
.

Контр
.

всьог
о

Держ
.

Контр
.

всьог
о

Держ
.

Контр
.

всьог
о

Держ
.

Конт
р

201 «Агрономія» 47 44 37 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0

204 «Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва»

45 17 17 0 3 3 0 0 0 0 25 0 25

211 Ветеринарна 
медицина»

51 49 45 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0

141 «Електро-
енергетика, 
електротехніка 
та 
електромеханіка»

53 36 34 2 2 1 1 0 0 0 15 15 0

208 «Агро-
інженерія»

66 44 44 0 1 0 1 1 0 1 20 20 0

081 «Право» 25 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом: 287 215 187 28 11 7 4 1 0 1 60 35 25
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продукції рослинництва
5.09010201 Виробництво і переробка
продукції тваринництва

15 11 - 4 0

5.11010101 Ветеринарна медицина 44 40 4 0 0
5.10010102 Монтаж, обслуговування
та ремонт електротехнічних 
установок в агропромисловому 
комплексі

68 40 0 19 9

5.10010201 Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
агропромислового виробництва

66 42 2 21 1

5.03040101 Правознавство 47 12 21 5 9
5.09010303 Зелене будівництво і 
садово-паркове господарство

6 4 2 0 0

5.14010301 Туристичне 
обслуговування

6 1 5 0 0

Разом 285 180 37 49 19

3.3. Працевлаштування випускників
Таблиця 7

Працевлаштування випускників Коледжу ПДАТУ

Спеціальність
Кількість

випускників

За
державний

бюджет

На
контрактній

основі

Продовжують
навчання у
ВНЗ ІІІ-ІV

р.а.

Праце-
влаштовані

Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

33 30 3 24 7

Виробництво і 
переробка 
продукції 
тваринництва

11 11 0 11 -

Ветеринарна 
медицина

44 40 4 28 16

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

44 42 2 37 9

Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому 
комплексі

40 40 0 26 12

Правознавство 33 12 21 30 12
Зелене будівництво 
і садово-паркове 

6 4 2 4 2
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господарство
Туристичне 
обслуговування

6 1 5 2 4

Всього 217 180 37 162 62

3.4. Успішність та якість навчання

Таблиця 7
Рівень навчальних досягнень студентів

Спеціальність К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня

Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

156
89,
6

36,6 3,8 2 9,8
4,2

Виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва

75
77,
3

33,4 3,6 1 9,0 4,0

Ветеринарна медицина 176
95,
3

43,6 3,8 4 7,8
3,4

Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва

176
90,
7

39,8 3,6 1 11,4
4,9

Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому 
комплексі

152 95 39 3,6 2 11,2 4,5

Правознавство 142
75,
2

35,3 3,7 3 9,4
3,6

Туристичне 
обслуговування

13
85,
5

62 3,6 1 11,6
4,4

Зелене будівництво і 
садово-паркове 
господарство

6 100 67,5 4,2 1 8,2 3,6
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Загалом: 893
88,
5

44,5
3,7

15 8,8
3,4

Літня екзаменаційна сесія
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

153
86,
3

45 3,9 4 8,4 3,9

Виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва

70 76 40,1 3,6 0 8,0 3,2

Ветеринарна медицина 171
94,
8

49
3,9

2 8,8 3,4

Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва

173 91 41
3,6

3 9,2 3,8

Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому 
комплексі

151
96,
3

45 3,7 3 10,2 4,2

Правознавство 134
88,
1

42,7
3,8

3 9,4 3,5

Туристичне 
обслуговування

7 71 57
4,1

0 4,2 2,8

Загалом: 867
86,
2

45,6
3,8

15 58,2 24,8

4. Методична робота
3.3. Методичне забезпечення навчального процесу

Таблиця 8
Методичне забезпечення навчального процесу

№
з/п

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
1 Виробництво і переробка продукції рослинництва 100
2 Виробництво і переробка продукції тваринництва 100
3 Ветеринарна медицина 100
4 Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних  установок  в  агропромисловому
комплексі

100

5 Експлуатація  та  ремонт  машин  і  обладнання
агропромислового виробництва

100

6 Правознавство 100
7 Мови і літератури 100
8 Іноземні мови 100
9 Соціально-гуманітарні дисципліни 100
10 Фізико-математичні 100
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№
з/п

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
11 Фізичне виховання 100
12 Економічні дисципліни 100

3.4. Засідання методичної ради – проведено 10 засідань.
3.5. Проведення педагогічних семінарів – 3.
3.6. Проведення відкритих занять – 298.
3.7. Атестація викладачів – атестовано 30 чоловік, з них: підтверджено

«спеціаліст вищої категорії» - 16 чоловік, підтверджено «спеціаліст І категорії»
- 3 чоловіки, присвоєно «спеціаліст вищої категорії» - 2 чоловіки, «спеціаліст І
категорії» - 2 чоловіки, «спеціаліст ІІ категорії» - 7 чоловік, «старший викладач»
– 1 чоловік.

3.8. Показники участі у виставці педагогічного досвіду – прийнято на
конкурс 29 робіт викладачів, 1 робота стала переможцем, 10 робіт занесено до
«Каталогу  кращих»,  1  викладач  занесено  до  «Книги  пошани»  ДУ  НМЦ
«Агроосвіта» у 2016 році,  Коледж посів 12 місце серед 105 аграрних вищих
навчальних закладів.

4. Виховна та спортивно-масова робота
Таблиця 9

Проведення виховних заходів

№
з/
п

Заходи, проведені
коледжем

Обласні
Всеукраїнські
/регіональні

Відділення
ПІБ/
група

Досягненн
я

1
Загальноміська акція

«Ланцюг миру»

2
Зустріч з учасником

АТО

3

До Дня пам’яті жертв
голодомору і

політичних репресій в
Україні акція «Запали

свічку»

4
До Дня студента

загальноколеджівські
дискотека

5

До Дня працівника
сільського

господарства
«Свято хліба»

6 Літературно-музична
композиція до Дня
народження      Т.Г.

Шевченка «Тебе своїм
сучасником зову», яка

відбулася у
Кам’янець-

Подільському
національному

історико-
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архітектурному
заповіднику «Старе

місто».

7

До Міжнародного дня
пам’яті

Чорнобильської
трагедії зустріч з

учасниками ліквідації
аварії

8

Святковий концерт до
Дня ПЕРЕМОГИ

«Знов білим цвітом
вкрилися сади, і знов

приходить свято
Перемоги»

Обласна
олімпіада з
німецької

мови

«Право»

Фальков
- ська 
Вікторія 
Валеріїв
-на 
(група 
П-211)

І місце

9
Змагання  КВН

«Кубок коледжу»

Обласна
олімпіада з
інформатик

и

«Право»

Литви-
нюк

Діана
(група
П-211)

ІІІ місце

10

Участь у
загальноміському

заході до Дня
визволення Кам’янця-

Подільського від
німецько-

фашистських
загарбників.

11

Конференція з нагоди
відзначення 100-річчя
від дня смерті Івана

Франка «Актуальність
творів Великого

Каменяра сьогодні».

Всеукраїнськ
а акція «Free
Ukraine»  до
25-ї річниці

Незалежності
України

12

Волонтерська
допомога дітям-

сиротам, ветеранам
Великої Вітчизняної
війни, учасника АТО.

13
Відзначення 95-річчя
навчального закладу

14
Конкурс «Кращий
студент коледжу –

2016»

Відділ
«Право»

Фареню
к Яна

Сергіївн
а (група
П-411)

І місце

15
Всеукраїнський
тиждень права

 В  основу  проведення  виховних  заходів  покладено  завдання  виховання
громадської  позиції,  національної  свідомості  і  гідності,  формування  високої
духовної культури, розвиток світоглядного та високого інтелектуального рівня
студентів,  формування  правової  грамотності,  естетичних  якостей,  фізичних
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здібностей,  підготовка  до  активної  виробничої  праці,  зміцнення  здоров’я  і
захисту Батьківщини тощо.

З  метою  реалізації  функції  педагогічного  впливу  впроваджуються  в
практику  форми  виховної  діяльності  в  системі  профілактичних  заходів:
забезпечення  належних  умов  для  навчання  і  відпочинку,  проживання
студентської молоді в гуртожитках. 

Виховання  студентів  здійснюється  на  основі  плану  виховної  роботи  в
коледжі,  що  охоплює  як  загальноколеджівські  заходи,  так  і  заходи,  що
проводяться кураторами академічних груп, загальноміські заходи, регіональні
заходи.

Багато студентів коледжу охоплені гуртковою роботою, працюють в клубах
за інтересами, у гуртках художньої самодіяльності: «Краєзнавчий» гурток, клуб
«Меридіан», клуб «Лицар», клуб «Молода сім’я», гурток «Мечоносець», клуб
«Істина», гурток естрадного співу, народний гурток, танцювальний гурток.

Позитивний  вплив  на  результати  виховної  роботи  навчального  закладу
мають такі структурні підрозділи: методоб’єднання кураторів груп, старостат,
студентська  рада  (проведено  багато  акцій:  «Один  день  у  вишиванці»,
«АнтиСНІД» тощо), психологічна служба коледжу, члени міського Молодіжного
парламенту. 

Колективом Коледжу  ПДАТУ  здійснюється  достатня  робота  з  реалізації
виховних напрямів через масові, індивідуальні форми роботи.

Таблиця 9
Спортивні досягнення студентів.

Вид спорту
Кількість
учасників

Назва змагань
Термін та

місце
проведення

Вид
програми,

зайняте
місце

ПІБ
тренера

Баскетбол (ж) 12

Першість міста
серед 

ВНЗ III
рівнів

акредитації

м. Кам’янець -
Подільський

1 Макеєв І.С.

Баскетбол (ч) 12 3

Волейбол (ч) 12 1 Сінькевич
В.Г.

Волейбол (ж) 3 4 Сінькевич
В.Г.

Настільний
теніс

4 3 Дульський
Р.І.



192

Шахи 10 6 Афрамчук
А.Я.

Міні футбол 10 2 Удалов В.Ю.

Настільний
теніс

3 Першість
області серед
аграрних ВНЗ

III
рівнів

акредитації 

1 Дульський
Р.І.

Волейбол (ч) 12 1 Сінькевич
В.Г.

Міні футбол 10 1 Удалов В.Ю.

Волейбол (ч) 12 Всеукраїнські
спортивні ігри
серед аграрних

ВНЗ III
рівнів

акредитації

м. Білгород-
Дністровський

(фінальні)
2

Сінькевич
В.Г.

Волейбол (ж)
12 м. Кам’янець -

Подільський
(зональні)

3
Сінькевич

В.Г.

5. Профорієнтаційна робота
Згідно з планом профорієнтаційної роботи коледжу встановлені зв’язки із

районними департаментами агропромислового розвитку. Згідно планів роботи
обласного  центру  зайнятості  населення,  організовані  відвідування  ярмарок
професій в районах Хмельницької області, організованих районними центрами
зайнятості,  проведено  дні  відкритих  дверей  за  участю  випускників  коледжу
минулих років, організовані публікації в місцевих засобах масової інформації,
виїзди груп викладачів і студентів в школи Хмельницької області, роздрукована
рекламна продукція в обсязі 2000 екземплярів.

6. Фінансова діяльність

          За 2016 рік за загальним фондом отримано фінансування в сумі
15926,6  тис.  грн.,  яке  використано:  на  заробітну  плату  –  7098,9  тис.  грн.,
харчування дітей-сиріт – 385,3 тис. грн., на теплопостачання – 1837,1 тис. грн.,
на воду і водовідведення – 206,9 тис. грн., електропостачання – 256,0 тис. грн.,
стипендія 4582,2 тис. грн.

За  загальним  фондом  коштів  на  придбання  обладнання  та  предметів
довгострокового користування і капітальний ремонт кошторисом на 2016 рік не
передбачалося.

Стабільно  виплачувалась  заробітна  плата,  матеріальна  допомога  на
оздоровлення, стипендія та проводились оплати комунальних послуг. Станом на
01 січня 2017 року заборгованість за усіма видами виплат відсутня.

За спеціальним фондом в минулому році надійшло коштів майже 2,6 млн.
грн. Протягом року кошти використовувались на виплату заробітної плати, на
придбання  матеріалів,  комунальні  послуги  (тепло,  вода,  електрика,  газ)
капітальні видатки та інші виплати.

На  базі  коледжу  функціонує  навчально-практичний  центр,  за  яким
закріплено  дослідне  поле  площею  495,6  га,  з  них  471,4  га  –
сільськогосподарських угідь, в т.ч. 376,1 га ріллі.
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Але  через  рейдерське  захоплення  землі  площею  165,1  га  зменшились
площі  посіву  с.-г.  культур  та  їх  валове  виробництво.  Справи  щодо  захисту
земель досі знаходяться в суді.

У 2016 р. одержано врожай озимих культур 26,2 ц., ярих зернових – 30,8
ц.  Заготовлено достатню кількість соковитих і  грубих кормів  для навчально-
дослідної ферми.

Вчасно і якісно підготовлено ґрунт і проведено посів озимих на площі 84
га під урожай наступного року. Вирощування с.-г. культур дає змогу проводити
навчально-практичні  заняття  агрономічних  та  інженерних  спеціальностей,  а
також з одержаних коштів поліпшувати практичну базу навчання.

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні педагогічної ради 
(Протокол № 2 від 8 грудня 2016 р.)

Директор коледжу Т.П. Муравка
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7.2. ЗВІТ ПРО РОБОТУ БУЧАЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ПДАТУ

1. Загальна характеристика навчального закладу

1.1. Структура коледжу
В структуру навчального закладу входять такі  відділення:  ветеринарно-

технологічне, економіко-технічне, заочне і консультаційний пункт Подільського
ДАТУ.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за  7 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2017-2025 рр.

Крім  того,  випускники  коледжу  мають  можливість  отримати  робітничі
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями.

Таблиця 1
Спеціальності, за якими здійснюється підготовка молодших

спеціалістів у Бучацькому коледжі ПДАТУ

№
з/п

Напрям
Шифр та назва
спеціальності

Кваліфікація

1 2 3 4
1. 0305 Економіка 

та 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

Бухгалтер

2. 0306 
Менеджмент і 
адміністрування

5.03060101 Організація 
виробництва

Організатор 
виробництва

3. 0601 
Будівництво та 
архітектура

5.06010115 Опорядження 
будівель і споруд та 
будівельний дизайн

Технік-дизайнер

4. 0801 Геодезія та 
землеустрій

5.08010102 
Землевпорядкування

Технік-
землевпорядник

5. 0901 Сільське 
господарство і 
лісництво

5.09010103 Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

Агротехнік

5.09010201 Виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва

Технік-технолог з 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

6. 1101 
Ветеринарія

5.11010101 Ветеринарна 
медицина

Фельдшер 
ветеринарної 
медицини

7. Підвищення кваліфікації молодших 
спеціалістів та керівників середньої ланки 
агропромислового комплексу за 
акредитованими спеціальностями

1.2. Ліцензовані обсяги прийому
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Чергова акредитація  в 2017 році.
 У 2016 року набір студентів проводився відповідно до  нового переліку

спеціальностей.
Таблиця 2

Ліцензовані обсяги прийому

№
Код і назва

напряму
підготовки

Код і назва
спеціальності

Ліцензо-
ваний
обсяг Номер

сертифікат,
термін дії
ліцензії

Р
ів

ен
ь 

ак
ре

ди
та

ці
ї

Контингент
студентів

Д
ен

на

За
оч

на

В
сь

ог
о

Д
ен

на

За
оч

на

1.
07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

25
НД-І

2358678
01.07.2018

І 9 9 -

2.
073 Менеджмент 25

НД-І
2373587

01.07.2025
І 19 19 -

3.
19 Архітектура
та будівництво

192 Будівництво та
цивільна інженерія

25
01.07.2017

І 9 9 -

4.
193 Геодезія та

землеустрій
50 20

НД-І
2354935

01.07.2017
І 24 24 -

5.
20 Аграрні науки
та продовольство

201 Агрономія 50 30
НД-І

2354936
01.07.2017

І 34 34 -

6. 204 Технологія
виробництва та

переробки продукції
тваринництва

30 20

НД-І
2354937

01.07.2017
І 19 19 -

7.
21 Ветеринарна

медицина
211 Ветеринарна

медицина
50

НД-І
2354938

01.07.2017
І 32 32 -

Таблиця 3
Контингент студентів за спеціальностями відповідно переліку 2007р.

1. 0305 Економіка 
та 
підприємництво

5.03050901 
Бухгалтерський облік 25

НД-І
2358678

01.07.2018
І 21 21

2. 0306 
Менеджмент і 
адміністрування

5.03060101 
Організація 
виробництва

25
НД-І

2373587
01.07.2025

І 38 38

3. 0601 
Будівництво та 
архітектура

5.06010115 
Опорядження 
будівель і споруд та 
будівельний дизайн

25
01.07.2017

І 52 52

4. 0801 Геодезія та 
землеустрій

5.08010102 
Землевпорядкування 50 20

НД-І
2354935

01.07.2017
І 91 77 14

5. 0901 Сільське 
господарство і 
лісництво

5.09010103 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

50 30

НД-І
2354936

01.07.2017
І 173 122 51
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6. 5.09010201 
Виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва

30 20

НД-І
2354937

01.07.2017
І 53 53

7. 1101 
Ветеринарія

5.11010101 
Ветеринарна 
медицина

50
НД-І

2354938
01.07.2017

І 104 104

Контингент  студентів  становить:  денної  форми навчання  –  613  осіб,  в
тому числі за державний бюджет навчаються 532 осіб. (86.79 %), на контрактній
основі – 81 осіб ( 13.21%).

Заочна  форма  навчання  –  65  студентів  в  тому  числі  за  державним
замовленням – 34 особи (52%), на контрактній основі – 31 особи (40%).

2. Кадрове забезпечення навчального процесу

2.1. Штат 
Таблиця 3

Характеристика педагогічного складу

№
з/
п

Показники Кількість

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 79
2. Викладачі, що мають вчений ступінь -
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 9
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 4
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 2
6. Викладачі,  нагороджені  відзнаками  Міністерства  аграрної

політики та продовольства України
2

7. Викладачі-методисти 14
8. Старші викладачі 3
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 35
10
.

Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 12

11
.

Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 18

12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 14

2.2. Підвищення педагогічної кваліфікації за 2016 р.
Підвищення  кваліфікації  за  навчальний  рік  пройшло  27  викладачів.   І

один  викладач  Гнитка  Г.І.  підвищує  кваліфікацію,  навчаючись  на
пед. факультеті НУБІП.

 Таблиця 4
Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками коледжу

№ Прізвище ім’я Посада Термін
підвищенн

Місце підвищення
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по батькові я

1. Бойко Руслан 
Тарасович

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

2. Борис Любов 
Степанівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

3. Борчук 
Людмила 
Йосипівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

4. Галаван Любов 
Михайлівна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

5. Гостинська 
Галина 
Володимирівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

6. Добрянський 
Олександр 
Петрович

Викладач 23.05-
03.08.2016р.

Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

7. Іваськів Марія 
Ілляріївна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

8. Каліка Наталія 
Іванівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

9. Кіндяк Леся 
Богданівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

10. Лиса Мар’яна 
Олегівна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

11. Леськів Ігор 
Юрійович

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

12. Ліщинська 
Галина 
Михайлівна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

13. Мойсеїв Марія 
Петрівна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

14. Москалик 
Світлана 
Петрівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти
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15. Мельник 
Оксана 
Миколаївна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

16. Нагайовська 
Ганна 
Михайлівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

17. Нетреб’ як 
Ганна 
Григорівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

18. Політичка 
Любов 
Богданівна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

19. Семенків 
Микола 
Юліанович

Викладач 14.03-
25.03.2016р.
21.11-
02.12.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

20. Семенків 
Любов 
Геронимівна

Викладач 25.01-
11.03.2016р.

Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

21. Соломон 
Світлана 
Йосипівна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

22. Тимчишин 
Степан 
Васильович

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

23. Холод 
Володимир 
Степанович

Виховател
ь

14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

24. Хомут Ольга 
Анатоліївна

Викладач 05.12-
16.12.2016р.

Полтавський університет економіки і 
торгівлі

25. Чип Роман 
Ярославович

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

26. Шляхтовська 
Олександра 
Йосипівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти
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27. Яценко 
Світлана 
Іванівна

Викладач 14.03-
25.03.2016р.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України ННІ 
післядипломної освіти

3. Навчальна робота

3.1. Формування контингенту студентів

Таблиця 5
Результати прийому в 2016 році

С
пе

ці
ал

ьн
іс

ть В
сь

ог
о Денна форма

Заочна
форма

На основі
базової

загальної
середньої

освіти

На основі
повної загальної
середньої освіти

На основі
диплому

кваліфіковано
го робітника

Всьо-го Держ.
Контр

.
Всьо-го Держ. Контр.

Всьо-
го

Держ. Контр.
Всьо-

го
Держ.

Конт
р

071 Облік і 
оподаткування

11 9 7 2 2 2

073 Менеджмент 20 19 10 9 1 1
 192 Будівництво та 
цивільна інженерія

10 9 5 4 1 1

193 Геодезія та 
землеустрій

29 24 24 5 5

201 Агрономія 45 34 34 5 4 1 6 6
204 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

20 19 19 1 1

211 Ветеринарна 
медицина

36 32 32 3 3 1 1

Разом 171 146 131 15 17 12 5 8 8

Всього на денну форму навчання зараховано 171 абітурієнт, в т.ч. 146 на
основі  базові  загальної  середньої  освіти,  17  –  на  основі  повної  загальної
середньої освіти, 8 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на
заочну форму навчання не здійснювався.

3.2. Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році
Таблиця 6

Випуск молодших спеціалістів у 2016 р.

Шифр та назва спеціальності 

Випуск фахівців 

всього
з них за формою навчання/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.03050901 бухгалтерський облік   17 8 9
5.03060101 організація виробництва          14 8 6
5.06010115 опорядження будівель і споруд
та будівельний дизайн -

5.08010102 землевпорядкування     21 21
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5.09010103 виробництво і переробка 
продукції рослинництва 

62
42 15 5

5.09010201 виробництво і переробка 
продукції тваринництва 17 17

5.11010101 ветеринарна медицина   30 30
Всього: 161 126 15 15 5

Всього випущено 161 спеціаліст в т.ч. за денною формою навчання 141 
чол., за заочною – 20 чол.

3.3. Працевлаштування випускників

На сьогодні працевлаштовано 47 випускників,  вступили у ВНЗ ІІІ-ІУ р. а.
– 45 чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 21 чол.

3.4. Успішність та якість навчання.
Таблиця 7

Рівень навчальних досягнень студентів

Спеціальність К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія
5.03050901 
бухгалтерський облік   37 100 65.2 3,96 3 2,9 1,3

5.03060101 організація 
виробництва            49 100 63.2 3,91 4 3,1 1,9

5.06010115 
опорядження будівель і
споруд та будівельний 
дизайн 

51 100 56 3,76 3 3.0
1.4

5.08010102 
землевпорядкування     96 98 53.2 3,72 2 3.8 1,8

5.09010103 
виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

164 99 55 3,8 4 3.2
1,4

5.09010201 
виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва 

75 96 52 3,7 1 3.4
1,3

5.11010101 
ветеринарна медицина 134 99 54 3,8 2 3.2 1,5

Загалом: 606 98,8 56,9 3,8 2,7 3,2 1,5
Літня екзаменаційна сесія

5.03050901 
бухгалтерський облік   36

10
0

64,5 4,02 3 1,8 0,7

5.03060101 організація 
виробництва            35

10
0

67,4 4,01 3 2,8 0,9

5.06010115 
опорядження будівель і
споруд та будівельний 

51 98 55,4 3,85 2 2,9 1,8
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дизайн 
5.08010102 
землевпорядкування     96

10
0

57,2 3,94 4 3,2 1,2

5.09010103 
виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

162 98 54
3,7

4 3,4 1,5

5.09010201 
виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва 

72
10
0

55
3,8

4 3,7 1,4

5.11010101 
ветеринарна медицина 133 99 54 3,7 3 3,8 1,6
Загалом: 585 99,3 57,2 3,86 3,3 3,08 1,3

Зимову екзаменаційну  сесію  складало  606  студентів,  якісний  показник
56,9%,  літню екзаменаційну  сесію складало  585 студентів,  якісний показник
57,2%.

Відповідно  до  Національної  доктрини  розвитку  освіти  та  з  метою
забезпечення  якісної  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
фахівців  для  агропромислового комплексу  України,  розвитку  післядипломної
освіти на засадах євроінтеграції та її реформування відповідно до потреб галузі,
керівництвом  держави  приділяється  велика  увага  навчальним  закладам,  які
причетні до вирішення даного питання.

Діяльність післядипломної освіти в коледжі вирішує питання підготовки
нового  покоління  висококваліфікованих  працівників,  впровадження
інноваційної діяльності в ринкових умовах.

Так  навчальний заклад тісно співпрацює з Тернопільським обласним та
районними  центрами  зайнятості.  В  2016  році   обласний  центр  зайнятості
проводив тендерний відбір навчальних закладів для організації  професійного
навчання  безробітних.   Коледж  взяв  участь  в  цьому  тендері  і  виграв  15
напрямків навчання безробітних, які стоять на обліку в центрах зайнятості.  Це
такі напрямки, як: 

Безпечне ведення робіт по обробітку ґрунту та внесенні добрив
Використання сучасних добрив та засобів захисту рослин
Догляд за плодовими деревами та ягідниками
Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах с/г галузі
Менеджмент  малого підприємництва
Основи роботи на персональному комп’ютері, вивчення офісних програм.
Особливості догляду за лікарськими  рослинами
Особливості обробітку ґрунту 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві
Охорона праці на підприємствах
Періодична перевірка знань з охорони праці машиністів (кочегарів) 
котелень
Періодична перевірка знань з охорони праці операторів  котелень
Технологія закладання і догляду за садом
Технологія сортування і переробки плодів та ягід
Плодоовочівник
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Загальна кількість слухачів з числа безробітних, які пройшли навчання на
курсах цільового призначення склала в 2016 році   511 осіб.  А це додаткові
позабюджетні  кошти,  які  надійшли  навчальному  закладу  для  покращення
матеріальної бази.

Також   коледж  пройшов   запропоновану  ДП  «Головний  навчально-
методичний центр» Держгірпромнагляду України добровільну акредитацію і за
результатами  акредитації  отримав  свідоцтво  державного  зразка  на  право
проводити навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів
комісій  з  перевірки  знань  підприємств,  організацій,  установ.  Через  таке
навчання  пройшли  75  спеціалістів  з  охорони  праці  різних  підприємств,
організацій, закладів.

Керівництвом  коледжу  був  взятий  курс  на  ліцензування  робітничих
професій,  і  як  результат  в  2015  році  було  проведено  ліцензування  на  право
освітньої  діяльності  за  8-ма   робітничими  професіями.  а  саме:  «кухар»,
«лицювальник-плиточник»,«оператор  комп’ютерного  набору»,
«плодоовочівник»,  «водії  категорії  «В»,  «С»,  «тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва». Всі напрямки в  2016 навчальному  році
були  задіяні в навчанні.  Загальна кількість студентів, які отримали робітничу
професію становить 194 чоловік, окрім того 26 студентів отримали водійське
посвідчення  категорій  «В»,  «С»,  та  19  студентів  отримали  посвідчення
тракториста  категорії  «А1»,  та   37  студентів  отримали  свідоцтво   із
спеціальності  «кухар»,  28  студентів  отримали  свідоцтво  із  спеціальності
«лицювальник-плиточник»,  54 студентів отримали свідоцтво із спеціальності
«оператор  комп’ютерного  набору»,  30  студентів  отримали  свідоцтво  із
спеціальності «плодоовочівник».

4. Методична робота

4.1. Методичне забезпечення навчального процесу
Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу в коледжі є

важливою  та  необхідною  умовою  якісного  засвоєння  програм  підготовки
фахівців і включає:

- навчально-організаційні документи циклових комісій;
- навчально-методичну документацію з напряму (спеціальності);
- навчально-методичну документацію з даної дисципліни;
- інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні

посібники,  дидактичні  матеріали,  наочні  посібники,  комп’ютерні  програми  з
навчальних дисциплін, тощо).

Для  організації  навчального  процесу,  згідно  з  ліцензійними  умовами
надання  освітніх  послуг  у  сфері  вищої  освіти,  визначається  мінімальне
нормативне забезпечення навчально-методичною базою.

Навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки створюються
викладачами з конкретних дисциплін для студентів конкретних спеціальностей.
Під час створення навчально-методичної літератури враховуються такі вимоги,
як  високий  науковий  рівень,  доступність,  зв'язок  з  практикою,  наявність
міждисциплінарних зв’язків.
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Попитом  студентів  користується  електронна  бібліотека  коледжу,  яку
створювали і систематично доповнюють викладачі та працівники видавничого
центру.

4.2. Засідання методичної ради.
Методична  рада –  це  постійно  діючий  орган  коледжу.  Методична  рада

визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню
прогресивних  форм  і  методів  навчання  та  виховання,  виконує  заходи,
спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості
підготовки  спеціалістів,  надає  допомогу  щодо  ефективності  організації
методичної  та  навчальної  роботи,  здійснює  контроль  прийнятих  рішень  і
заходів.  До  складу  методичної  ради  входять  завідуючі  відділеннями,  голови
циклових комісій, провідні викладачі.

Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної  роботи
Семенків М.Ю. Засідання методичної  ради проводяться відповідно до плану,
який затверджується на початку кожного навчального року.

4.3. Проведення педагогічних семінарів.
Важливою  складовою  педагогічної  майстерності  викладача  є  творчий

потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація. Творчий потенціал
викладача  визначається  вмінням  проникнутись  проблемами  вихованців,
проявляти  стійкість  у  пошуках  нового  педагогічного  підходу.  Ефективне
застосування вербальної  і  невербальної  комунікації,  організовувати  діалогове
спілкування  визначають  комунікативні   уміння  педагога.  Педагогічна
імпровізація  –  творча  діяльність  педагога,  що  здійснюється  в  процесі
педагогічного  спілкування.  Такі  питання  педагогічної  майстерності
висвітлювали  у  своїх  виступах  методист  коледжу  та  викладачі  під  час
педагогічних  семінарів-практикумів,  які  проводились  впродовж  навчального
року  в  першу  чергу  для  молодих  викладачів  для  підвищення  педагогічної
майстерності яких функціонує «Школа молодого викладача». 

4.4. Проведення відкритих занять.
Шляхи  активізації  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів

інноваційними  методами  і  прийомами  інтегрованого  навчання  під  час
проведення відкритих  занять продемонстрували: Бебих С.М. – викладач хімії,
Хомут  О.А.  –  викладач  інформатики,  Тимчишин  С.В.  –  зав.  ветеринарно-
технологічного  відділення,  Пендзей  Л.П.  –  викладач  землевпорядних
дисциплін, здобувач Державної екологічної академії післядипломної освіти та
управління  Мінприроди  України,  Короленко  Л.П.  –  викладач  економічних
дисциплін, Лесів Н.С. – викладач математики та інші.

4.5. Атестація викладачів 
У 2016 н.р.  з  педагогічного колективу атестувались  чотири викладачі.  З

них: підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - один
викладач; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» -
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одному  викладачеві;  присвоєно  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  другої
категорії  - двом викладачам.

4.6. Показники участі у виставці педагогічного досвіду.
Щорічно  колектив  коледжу  надсилає  свої  методичні  напрацювання  на

виставку педагогічних інновацій в НМЦ «Агроосвіта».  За результатами участі
увійшли в 20 кращих навчальних закладів. В 2016 р. направлено 38 експонатів.

Таблиця 8
Методичне забезпечення навчального процесу

№
з/п

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
1 Економіко-технічних дисциплін 100
2 Природничо-математичних дисциплін 100
3 Суспільно-філологічних дисциплін 100
4 Технології рослинництва 100
5 Ветеринарії та технології тваринництва 100

5. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічну базу та фінанси Бучацького коледжу Подільського

ДАТУ  складають  основні  фонди,  оборотні  кошти  та  інші  матеріальні  і
фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Бучацькому коледжу належать: будівельні споруди, машини, обладнання,
транспортні засоби, засоби зв’язку, інтелектуальна власність, грошові кошти та
інші об’єкти власності згідно з чинним законодавством.

До  основних  фондів  належать  -  навчальний  корпус  -  4-х  поверхова
будівля, де є понад 50 кабінетів і лабораторій.

Лабораторний корпус-12 лабораторій.
Виробнича майстерня.
На  одного  студента  денної  форми  припадає  12,5  м  навчально-

лабораторної площі.
Навчально-виробнича  клініка,  навчально-виробнича  ферма,  де

утримується понад 40 свиней,  колекційно-дослідне поле,  площею 530 га,  де
вирощується  овочі  і  фрукти,  два  плодові  сади,  навчальний  полігон,  два
студентські  гуртожитки  на  400  місць,  студентська  їдальня,  спортивно-
оздоровчий комплекс в який входить спортивний зал на 580 кв.м., стадіон, дві
гандбольні  та  волейбольні  площадки,  медичний  пункт  і  стоматологічний
кабінет.

В  коледжі  є  достатня  кількість  техніки  –  понад  10  одиниць,  які
використовуються в навчальних цілях і з виробничою необхідністю.

Матеріально-технічна база коледжу в достатній мірі забезпечує потреби
навчально-виховного  процесу  і  наукових  досліджень,  створює  можливість
подальшого розвитку закладу в напрямі інтеграції в європейський і світовий
освітній  простір.  Існуюча  навчально-виробнича  база  коледжу  відповідає
показникам за площами - загальній, корисній, робочій, навчально-виробничій в
розрахунку  на  одного  студента  і  викладача.  Будівлі  і  споруди  коледжу
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відповідають паспортним даним і санітарно-технічним нормам. Загальна площа
яка  використовується  в  навчальному  процесі  складає  27401м2,  площа
навчальних корпусів 17553 м2.

Навчальні приміщення коледж має власні. Раціонально використовувати
аудиторний  фонд,  підтримувати  його  в  належному  технічному  стані,
поновлювати обладнання дозволяє створена в коледжі система розподілу усього
аудиторного фонду за відділами та цикловими комісіями. Кожний відділ маючи
свої лекційні та групові аудиторії,  лабораторії,  кабінети в змозі обладнати їх
залежно від  потреб забезпечення навчального процесу для проведення своїх
занять.  Це  стимулює  відділи  обладнувати  спеціалізовані  лабораторії
оснащувати їх необхідними наочними матеріалами, тощо.

Рівень  оснащення  обладнанням  і  приладами  лабораторій,  кабінетів
коледжу  відповідає  вимогам  навчальних  планів  і  програм  з  кожної
спеціальності.  Адміністрація  коледжу  постійно  дбає  над  зміцненням
матеріально-технічно бази.

Створена  навчально-лабораторна  база  повністю  забезпечує  потреби
навчального  процесу  Бучацького  коледжу  Подільського  ДАТУ.  В  коледжі
обладнано  3  комп’ютерних  класи  з  52  сучасними  комп'ютерами,  які
забезпечують проведення занять з комп’ютерних дисциплін та впровадження
сучасних  технологій  навчання  з  усіх  спеціальностей  коледжу.  Здійснено
підключення  коледжу  до  мережі  ІНТЕРНЕТ-ADSL.  Створено  ІНТЕРНЕТ  -
класи. Це забезпечує в середньому по коледжу 10 мбайт інформації на одного
студента на місяць.

Велику  роль  у  забезпеченні  навчального  процесу  відіграє  бібліотека,
книжковий фонд якої налічує понад 77 тис. примірників різного призначення,
що забезпечує користування бібліотечним фондом в 82,7 примірники на одного
читача.  Також є  в  наявності  читальний  зал  бібліотеки  на  150  місць.  Рівень
забезпеченості коледжу посадочними місцями в бібліотеці відповідає нормам
від чисельності  студентів  денної  форми навчання.  На даний час  працівники
бібліотеки та викладачі завершують  створення електронних підручників.

За останні  роки значного розвитку набула поліграфічна база коледжу -
навчально-видавничий  центр,  який  задовольняє  власні  потреби  закладу  в
поліграфії.

Системи енерго-, тепло-, газо- та водопостачання в цілому забезпечують
необхідні  умови  для  проведення  навчально-виховного  процесу,  задоволення
побутових  потреб  студентів.  В  навчальному  закладі  діє  своя  котельня,  де
встановлено  два  газові  котли  і  один  котел  на  тверде  паливо.  Для
водопостачання коледж має дві свердловини і дві водонапірні споруди, тобто
навчальний заклад може функціонувати в автономному режимі із найменшими
затратами на енергоносії та водопостачання. В коледжі постійно діє медичний
та стоматологічний кабінети, де студенти і працівники отримують лікувально-
профілактичну допомогу фахівців з медицини.

В цілому рівень розвитку навчально-матеріальної бази коледжу відповідає
сучасним вимогам, що створює належні умови для підготовки кваліфікованих



206

фахівців, проведенню науково-дослідної роботи.
Матеріальна база коледжу забезпечує навчальний процес на достатньому

рівні.
6. Організаційна робота

З  метою  планомірності  в  роботі  навчального  закладу  в  коледжі
функціонують  адміністративна  рада,  методична  рада,  педагогічна  рада,  рада
студентського самоврядування і засідання циклових комісій.

Адміністративна рада засідає кожного тижня і вирішує поточні питання
адміністративної, господарської та педагогічної діяльності.

Педагогічна  рада  засідає  один  раз  на  два  місяці  і  розглядає  основні
питання педагогічної діяльності, роботу циклових комісій, окремих лабораторій
та кабінетів.

Методична  рада  засідає  один  раз  на  два  місяці  і  вирішує  питання
методичного характеру.

Рада студентського самоврядування засідає щомісяця і  вирішує поточні
питання студентського колективу.

Кожного  місяця  відбувається  засідання  циклових  комісій  на  яких
розглядаються питання функціонування і діяльності циклових комісій та шляхи
покращення викладання окремих дисциплін.

Кожного року проводяться тижні циклових комісій з метою висвітлення їх
діяльності.

Один раз в рік проводяться загальні збори трудового колективу на яких
обов’язково заслуховується звіт директора про виконану роботу

7. Виховна та спортивно-масова робота
7.1. Проведення виховних заходів
Виховна  робота  в  коледжі  проводиться  відповідно  до  річного  плану

затвердженого  педагогічною  радою.  У  навчальному  закладі  проводяться
загально-виховні заходи, заходи на відділах, виховні заходи по спеціальностях.

В коледжі функціонують гуртки художньої самодіяльності:
- Народний аматорський театр мініатюр;
- Студентський хор;
- Хореографічний гурток;
- Гурток читців;
- Вокальна студія;
- Вокальний ансамбль дівчат;
- Вокальний ансамбль хлопців;
- Фольклорний ансамбль.

 Активними  учасниками  художньої  самодіяльності  є  близько  200
студентів.  Колектив  художньої  самодіяльності  коледжу  за  результатами
обласного  творчого  конкурсу  звітів  серед  І-ІІ  р.а.  під  гаслом  «Борімося  –
поборемо, нам Бог помагає» являється дипломантом І ступеня.

Два  студенти  коледжу  являються  дипломантами  обласного  конкурсу
народних  аматорських  театральних  колективів  ім.  Леся  Курбаса  в  номінації
«Краща чоловіча роль».
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За високі досягнення та забезпечення виховного процесу формування в
студентів  основ  інформаційної  культури  бібліотеку  Бучацького  коледжу
Подільського  ДАТУ  (завідувач  Гайдукова  Оксана  Володимирівна)  визнано
переможцем серед бібліотек навчальних закладів Тернопільської області.

Таблиця 9
Виховна робота 

№
з/п

Заходи, проведені
коледжем

Обласні
Всеукраїнські
/регіональні

Відділення ПІБ/група Досягнення

1.

Звітний концерт
колективів
художньої

самодіяльності ІНЗ
І-ІІ р.а. «Борімося –
поборемо, нам Бог

помагає»

Звітний
концерт

колективів
художньої

самодіяльності
ІНЗ І-ІІ р.а.
«Борімося –

поборемо, нам
Бог помагає»

Дипломант
 І ступеня

2.
Концерт до Дня

матері
Концерт до Дня

матері

3.
Обласний конкурс

театральних
колективів

Обласний
конкурс

театральних
колективів

Співак
Ярослав, ТА-

31
Варко

Микола, ТА-
11

Дипломанти
 І ступеня

4. Хресна дорога Хресна дорога

5. Великодня писанка
Великодня 
писанка

6.
«Свою Україну

любіть» 202 річчя
Т.Г.Шевченка

«Свою  Україну
любіть» 202 річчя
Т.Г.Шевченка

Шевчук О.С.

7.
«Я буду крізь

сміятись! – 145
річниця Л.Українки

«Я  буду  крізь
сміятись!  –  145
річниця
Л.Українки

Шляхтовська
О.Й.

8.
Усний журнал «Нам
треба твого голосу,

Тарасе»

Усний  журнал
«Нам треба  твого
голосу, Тарасе»

Борчук Л.Й.

9.

Фестиваль-конкурс
художньої творчості
серед колективів та
окремих виконавців

НЗ України
«АГРОУНІФЕСТ-

2016» 

Фестиваль-
конкурс
художньої
творчості  серед
колективів  та
окремих
виконавців  НЗ
України
«АГРОУНІФЕСТ-
2016»

Янчишин
І.П.

І місце

7.2. Спортивні досягнення студентів.
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 Спортивно-масова робота в коледжі регламентується чинними законами
та положеннями про фізичну культуру та спорт у вищих навчальних закладах.

У  2016  н.р.  було  проведено  низку  запланованих  заходів:  змагання  з
волейболу  серед  груп  нового  набору,  легкоатлетичного  кросу,  армреслінгу,
паверліфтингу,  гирьового  спорту,  перетягування  линви,  легкої  атлетики,  яка
включала п’ять видів:біг 100м, 1500м, естафетний біг 4х100м, штовхання кулі,
стрибки в довжину з розбігу. Чисельна кількість студентів, які активно брали
участь  у  запланованих  акціях  становить  450  осіб.  Переможці  змагань  були
нагородженні спортивними грамотами, медалями.

Щодо спорту, то в коледжі культивуються такі види як футбол та мінеї-
футбол, волейбол (юнаки та дівчата), легка атлетика, настільний теніс, гирьовий
спорт, лижні перегони, легкоатлетичний крос, фут зал. Для цього налагоджена
робота  спортивних  секцій  з  перелічених  видів  спорту,  яка  охоплює  118
студентів, що систематично відвідують тренування і працюють над досягнення
спортивного результату.

Колективу  фізичного  виховання  коледжу  у  цьому  навчальному  році
більше уваги приділив ігровими видами спорту, щоб покращити свої рейтинги
серед команд вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, а в інших видах
– зусилля тренерів були направлені на утримання лідируючих позицій. Так було
заплановано,  а  згодом  і  проведено  на  50%  більше  товариських  зустрічей  з
волейболу  та  міні-футболу  у  порівнянні  з  минулим роком.  Проведена  таким
чином робота принесла позитивні результати.

У  2016  н.р.  серед  студентів  коледжу  були  проведенні  змагання  з
волейболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу з  метою набору у
секцію, змагання з армреслінгу серед юнаків, з  гирьового спорту та силових
екстримальних  вправ,  спартакіада  з  легкої  атлетики,  змагання  з
легкоатлетичного  кросу,  з  волейболу  між  юнаками  навчальних  груп,  між
дівчатами навчальних груп, між збірними командами відділів з міні-футболу, з
настільного тенісу, з шашок та шахів.

Колективом фізичної  культури коледжу були проведенні  такі  спортивні
заходи районного масштабу:

- Чемпіонат  району  з  волейболу  (чол.)  серед  трудових  колективів  та
селищних рад;

- Спартакіада з легкої атлетики серед школярів району;
- Районна спартакіада допризовної молоді;
- Товариські  зустрічі з волейболу між командами району.

 Команда з міні-футболу брала участь у районному турнірі серед сільських
рад, де посіла друге місце в турнірі  «Легенда УПА».
 За  поточний  рік  в  обласному   фестивалі  студентського  спорту,  який
проходив на спортивній базі коледжу, наші спортсмени вибороли перші місця з
гирьового  спорту, з  легкоатлетичного  кросу, перше  місце  з  легкої  атлетики,
третє  місце  з  настільного тенісу, друге  місце  з  міні-футболу, перше місце  –
волейбол,  третє  місце –  юнаки волейбол.  Такі  результати дозволили зайняти
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перше загальнокомандне місце серед вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації Тернопільської області. 

В змаганнях обласного рівня брала участь команда гирьовиків коледжу
чемпіонат Тернопільської області – ІІ місце, відкритий чемпіонат Тернополя – ІІ
місце.  Спортсмени-ліфтери  брали  участь  у  Відкритому  кубку  Галичини  з
пауерліфтингу, де здобули спортивні розряди – перший дорослий та кандидат у
майстри спорту.

Окрім секційної роботи проводиться спортивна робота інструкторського
спрямування  для  студентів,  що  самостійно  займаються  атлетичною
гімнастикою, армреслінгом, паверліфтингом, баскетболом, настільним тенісом.

Для студентів, які працюють над окремими фізичними якостями такими
як гнучкість, стрибучість, швидкість, корекція постави, програми по втраті чи
набору  ваги  над  загальним  фізичним  розвитком  задля  доброго  здоров'я  та
самопочуття. Чисельна кількість таких студентів складає 35-40 чол.

Колектив  фізичного виховання  коледжу постійно докладає  зусилля  для
популяризації  здорового  способу  життя,  залучення  молоді  до  занять
фізкультурою  та  спортом,  зміцнення  спортивної  бази  нашого  навчального
закладу.

8. Профорієнтаційна робота
 Профорієнтаційна робота в коледжі  здійснюється з початку навчального
року.  Вона  включає  в  себе  поширення  інформації  про  діяльність  коледжу,
напрями  підготовки   та  спеціальності,  шляхом  участі  викладачів  у
профорієнтаційній  агітації  у  середніх  загальноосвітніх  закладах  міста  та
області, розповсюдженням рекламних буклетів.

Вже шість років в грудні у коледжі проводиться Галицький бал на який
запрошуються  учні,  батьки  та  вчителі  шкіл  району. Гості  мають  можливість
подивитися   матеріальну  базу,  аудиторії,  читальний  зал,  видавничий  центр,
актовий  і  спортивний  зали,  гуртожиток,  поспілкуватися  з  студентами  та
викладачами коледжу.

В  квітні  2016 років,  в  коледжі  проводився День відкритих   дверей,  а
також конкурс  талановитої  молоді  «Ранкові  роси»,   на  який ми запрошуємо
учнів шкіл району та області. Учні можуть показати себе в таких номінаціях:
«Пісенна», «Танцювальна», «Поетична», «Гуморестична».  Переможці конкурсу
рекомендовані до першочергово зарахування до навчального закладу.
 В цьому році разом з Управлінням освіти і науки РДА  на базі нашого
коледжу проводилась  олімпіада з малювання, переможці якої  рекомендовані до
першочергово зарахування на спеціальність «Опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн».

Видавничий  центр  коледжу  постійно  працює   над  виготовленням
рекламної  інформації (буклети, оголошення, календарі тощо). 

Подаються  оголошення  інформаційно-рекламного  характеру   про
навчальний заклад у районному газету «Нова доба», обласні газети «Свобода»,
«Вільне життя».
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Здійснюються   профорієнтаційні  заходи  в  ПТУ  області  з  метою
одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на  основі
диплома  кваліфікованого робітника по суміжних спеціальностях.
 Проводиться   профорієнтаційна  робота  студентами  3  курсу  під  час
проходження виробничої та студентами 4 курсів -  переддипломної практики.
 Постійно ведеться  профорієнтаційна робота щодо залучення вступників
на навчання до коледжу.

9. Фінансова діяльність
За  загальним  фондом  коледж  профінансовано  в 2016 н. р. на 100% в сумі

10203,7 тис.  грн.  поточних видатків,  капітальні  видатки – не фінансувались.
Проведено  поточних видатків  по загальному фонду  в сумі 10203,7 тис. грн., в
т.ч.  на заробітну плату –  5218,9 тис. грн.  на  нарахування -1143,4 тис. грн.,
оплата  комунальних послуг та енергоносіїв  –  632,0 тис.  грн.,  в тому числі:
електроенергії – 300,0 тис. грн.,  природного газу –  --тис. грн., інші енергоносії
–  332,0  тис.  грн.,  стипендія  –  3041,0  тис.  грн.,  продукти харчування  дітям-
сиротам –  156,0  тис.  грн.,  інші  виплати (допомога на  придбання літератури
дітям сиротам)- 9,3 тис. грн. 

По  спеціальному  фонду в 2016 році на рахунок Державного казначейства
надійшло  1265,8 тис.  грн., з  них  1265,8 тис. грн.  від плати за послуги, що
надавались коледжем.

Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі  1245,6  тис. грн., в тому
числі  на  оплату   праці  –  557,4  тис.  грн.,  нарахування  –  118,4  тис.  грн.,
придбання матеріалів, предметів і інвентарю – 285,8 тис. грн., оплата послуг  –
52,4  тис.  грн.,  видатки  на  відрядження  – 7,8  тис.  грн.,  оплата  комунальних
послуг  і  енергоносіїв  –39,0  тис.  грн.,  капітальні  видатки  на  придбання
обладнання і предметів та предметів довготривалого користування – 50,6 тис.
грн. 

10. Господарська діяльність
Загальна сума коштів витрачених на зміцнення матеріально-технічної 

бази:580000  грн.
Виконано такі ремонтні роботи:
Ремонт фасаду лабораторного корпусу на суму 85000 грн.
Поточний ремонт аудиторій лабораторного корпусу на суму 15000 грн.
Поточний ремонт аудиторій навчального корпусу на суму 85000 грн.
Поточний ремонт в гуртожитку кімнат, коридорів, побутових кімнат, та 

кімнат готелю на суму 55000 грн.
Проведено поточний ремонт в котельні коледжу на суму 15000 грн.
Придбано дверей на суму 11306 грн.
Придбано будівельних матеріалів на суму 354000 грн.
Придбано технічних засобів навчання на суму 58558 грн.

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні пед.ради Бучацького коледжу 
Подільського ДАТУ 6 грудня 2016  р.

Директор коледжу:                                                                          І.Ю.Леськів
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7.3. ЗВІТ ПРО РОБОТУ КІЦМАНСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ПДАТУ

1. Загальна характеристика навчального закладу

В структуру технікуму входять такі відділення:
1. Агротехнології
2. Ветеринарної медицини
3. Землевпорядкування
4. Менеджменту та бухгалтерського обліку
5. Правознавства
6. Заочне

Таблиця 1
Напрями підготовки та спеціальності

№
з/п

Напрям
(Галузь знань)

Шифр та назва
спеціальності

Кваліфікація

1
07

Управління та адміністрування
071

Облік і оподаткування
бухгалтер

2
07

Управління та адміністрування
073

Менеджмент
організатор

виробництва

3
08

Право
081

Право
молодший

спеціаліст з права

4
19

Архітектура та будівництво
193

Геодезія та землеустрій
технік-

землевпорядник

5
20

Аграрні науки та продовольство
201

Агрономія*

фахівець з
організації та

ведення
фермерського
господарства

6
20

Аграрні науки та продовольство
201

Агрономія**
агротехнік

7
21

Ветеринарна медицина
211

Ветеринарна медицина

фельдшер
ветеринарної

медицини
* для спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
** для спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

Підготовка  молодших  спеціалістів  здійснюється  за  6 спеціальностями  на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2018р.

Крім  того  випускники  коледжу  (технікуму)  мають  можливість  отримати
робітничі професії відповідно до свого профілю за 2 спеціальностями.

Чергове ліцензування 2018р.
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Таблиця 2
Ліцензовані обсяги прийому

№
Код і назва напряму

підготовки
Код і назва

спеціальності

Ліцензо-
ваний
обсяг

Номер
сертифіката
, термін дії

ліцензії

Р
ів

ен
ь 

ак
ре

ди
та

ці
ї

Контингент
студентів

Д
ен

на

За
оч

на

В
сь

ог
о

Д
ен

на

За
оч

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
030401 Право

(08 Право)

5.03040101
Правознавство 

(081 Право)
40 25

НД-І
№2325906

до 01 липня
2018 року

І
11
7

57 60

2.
030509 Облік і аудит

(07 Управління та
адміністрування)

5.03050901
Бухгалтерський

облік 
(071 Облік і

оподаткування)

25 30

НД-І 
№ 2576819
до 01 липня
2025 року 

І 44 34 10

3.
030601 Менеджмент

(07 Управління та
адміністрування)

5.03060101
Організація

виробництва 
(073 Менеджмент)

30 0

НД-І 
№ 2576820
до 01 липня
2025 року 

І 37 37 0

4.

080101 Геодезія,
картографія

та землеустрій
(19 Архітектура та

будівництво)

5.08010102
Землевпорядкування

(193 Геодезія та
землеустрій)

50 25

НД-І №
2325905 до
01 липня
2018 року

І
11
6

78 28

5.
090101 Агрономія 

(20 Аграрні науки та
продовольство)

5.09010102
Організація і

технологія ведення
фермерського
господарства

(201 Агрономія)

25 0

НД-І №
2325907 до
01 липня
2018 року

І 48 48 0

6.

090101 Агрономія 
(20 Аграрні науки та

продовольство)

5.09010103
Виробництво
і переробка
продукції

рослинництва 
(201 Агрономія)

25 20

НД-І №
2325908 до
01 липня
2018 року

І 94 57 37

7.

110101 Ветеринарна
медицина 

(21 Ветеринарна
медицина)

5.11010101
Ветеринарна

медицина 
(211 Ветеринарна

медицина)

60 0

НД-І №
2325909 до
01 липня
2018 року

І
16
2

16
2

0

Контингент  студентів  становить:  денної  форми  навчання  473 особи  в  тому
числі за державний бюджет навчаються 423 осіб, 89 (%), на контрактній основі – 50
осіб, 11 (%).
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Заочна  форма  навчання  –  135 студентів  в  тому  числі  за  державним
замовленням – 65 осіб, 48 (%), на контрактній основі – 70 осіб, 52 (%).

2. Кадрове забезпечення навчального процесу

1) Штат.
Таблиця 3

Характеристика педагогічного складу

№
з/п

Показники
Кількість

 
1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 72
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 0
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 4
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 2
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 1
6. Викладачі, нагороджені відзнаками 

Міністерства аграрної політики та продовольства України
1

7. Викладачі-методисти 15
8. Старші викладачі 4
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 21
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 16
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 7
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 9

Таблиця 4
Підвищення педагогічної кваліфікації

№
з/
п

ПІБ ПОСАДА
Термін

підвищенн
я

Місце
підвищення

Примітки

1. Антощук Ганна
Олександрівна

виклада
ч

08.02.2016-
19.02.2016  

НУБіПУ Свідоцтво 
12 СПВ 

№ 187767
2.

Дрещан Лілія 
Михайлівна

виклада
ч

15.02.2016-
26.02.2016

Білоцерківський
 НАУ

Свідоцтво 
СПК 00493712/00007916

3.
Макидон 
Віталія 
Володимирівна

виклада
ч
голова 
цк

08.02.2016-
19.02.2016

НУБіПУ Свідоцтво 
12 СПВ 

№ 187766

4.  Марковська
 Ніна 
Макарівна

виклада
ч

15.02.2016-
26.02.2016

Білоцерківський 
НАУ

Свідоцтво 
СПК 00493712/00007816

5. Микитюк 
Олена 
Вікторівна

виклада
ч

18..01.2016-
 05.02.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво
№ 113
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6.
Пастух Микола
Степанович

виклада
ч

29.02.2016-
11.03.2016

Білоцерківський 
НАУ

Свідоцтво 
СПК 00493712/00017716

7.
Савка Тетяна 
Миколаївна

виклада
ч

 15.02.2016-
 26.02.2016

НУБіПУ Свідоцтво 
12 СПВ № 190259

8.

Худик 
Людмила 
Степанівна

виклада
ч
практич
ний
психоло
г

01.02.2016-
19.02.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво
№ 374

9.
Царик Інна 
Володимирівна

виклада
ч

22.02.2016-
12.03.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво
№ 744

10
.

Шелефета 
Ірина 
Зіновіївна

виклада
ч

18.01.2016-
05.02.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво
№ 114

11
.

Штефанович 
Микола 
Іванович

кер. 
гуртка

22.02.2016-
04.03.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво
№ 654

12
.

Бойко 
Наталія 
Миколаївна

виклада
ч

19.09.2016 –
30.09. 2016

Білоцерківський 
НАУ

Свідоцтво 
СПК

00493712/00086016

13
.

Макидон 
Валентина 
Петрівна

виклада
ч

19.09.2016 –
30.09. 2016

Білоцерківський 
НАУ

Свідоцтво 
СПК

00493712/00085916

14
.

Карасьова 
Маряна 
Василівна

виклада
ч

19.09.2016 –
30.09. 2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво
№1921

15
.

Ротар 
Євгенія
Іванівна

виклада
ч

01.11.2016 –
30.11.2016

ПДАТУ Свідоцтво
№175 - 02

3. Навчальна робота

1) Формування контингенту студентів

Таблиця 5
Результати прийому в 2016 році

Спеціаль-
ність

В
сь

ог
о Денна форма Заочна форма

На основі базової
загальної

середньої освіти

На основі повної
загальної

середньої освіти

На основі
диплому

кваліфікованого
робітника
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Всього Держ. Конт Всього Держ. Конт Всього Держ. Конт Всього Держ. Конт

Облік і
оподатку-

вання
16 15 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Менеджмент 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Право 31 10 10 0 3 0 3 0 0 0 18 0 18

Геодезія та
землеустрій 23 20 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

201
Агрономія*
(фермери)

21 15 15 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0

201
Агрономія**
(агрономи)

16 15 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

211
Ветеринарна

медицина
44 39 39 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

Разом 166 129 127 2 13 8 5 6 6 0 18 0 18
Таблиця 6

Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році

Шифр та назва спеціальності 

Випуск фахівців 

всього
з них за формою навчання/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.03040101 
Правознавство 69 6 16 3 44

5.03050901 
Бухгалтерський облік 29 7 4 0 18

5.03060101 
Організація виробництва 13 11 2 0 0

5.08010102 
Землевпорядкування 53 24 0 29 0

5.09010102 
Організація і технологія ведення фермерського

господарс.
9 9 0 0 0

5.09010103 
Виробництво і переробка продукції рослинництва 47 15 0 30 2

5.11010101 
Ветеринарна медицина 39 39 0 0 0

Разом 259 111 22 62 64

2) Працевлаштування випускників
Таблиця 7

Інформація про випуск та працевлаштування фахівців денної форми навчання
у Кіцманському технікумі Подільського державного аграрно-технічного

університету в 2016 році
Показники Назва спеціальностей ліцензованих у ВНЗ

5.03040101
Правознавство

5.03050901
Бухгалтерськи

5.03060101
Організація

5.08010102
Землевпо-

5.09010102
Організація і

5.09010103
Виробницт-во

5.11010101
Ветеринарна
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й облік вироб-ництва рядкування

технологія
ведення

фермер-ського
гос-подарства

і пере-робка
продукції

рослин-ництва
медицина

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

де
рж

-з
ам

ов
-л

ен
ня

ко
нт

ра
кт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ВИПУСК – ВСЬОГО: 
(ЧОЛ.) 6 16 7 4 11 2 24 0 9 0 15 0 39 0

з них: отримали 
направлення на роботу – 
всього:

6 0 7 0 11 0 24 0 9 0 15 0 39 0

у відсотках до випуску 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
отримали підтвердження 
про працевлаштування     
(чол.)

0 0 7 0 11 0 24 0 8 0 14 0 39 0

Всього у відсотках до 
випуску 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 89% 0% 93% 0% 100% 0%

ПРАЦЕВЛАШТОВАНО    
– ВСЬОГО (ЧОЛ.) 0 10 6 2 7 0 20 0 8 0 14 0 18 0

у відсотках до випуску 0% 62% 86% 50% 64% 0% 83% 0% 89% 0% 93% 0% 46% 0%
з них:                    
В державні заклади, 
установи та організації  
(чол.)

0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0

у відсотках до 
працевлаштованих 0% 10% 17% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0%

 В с/г підприємства різних
форм власності (чол.) 0 0 3 0 4 0 2 0 8 0 14 0 12 0

у відсотках до 
працевлаштованих 0% 0% 50% 0% 57% 0% 10% 0% 100% 0% 100% 0% 67% 0%

Власна справа (чол.) 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у відсотках до 
працевлаштованих 0% 40% 33% 100% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Науково-дослідницькі 
установи (чол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у відсотках до 
працевлаштованих 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

В інших країнах за 
контрактом (чол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у відсотках до 
працевлаштованих 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Інші структури (чол.) 0 5 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
у відсотках до 
працевлаштованих 0% 50% 0% 0% 14% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

НЕ ПРАЦЕВЛ. ПО 
ПРИЧИНІ                            
– ВСЬОГО (ЧОЛ.)

6 6 1 2 4 2 4 0 1 0 1 0 19 0

з них::
Продовжено навчання 
(чол.)

6 4 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 15 0

у відсотках до не 
працевлаштованих 100% 68% 100% 100% 75% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0%

Сімейні обставини (чол.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
у відсотках до не 
працевлаштованих 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 11% 0%

Призов до збройних сил 
України (чол.) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0

у відсотках до не 
працевлаштованих 0% 16% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 11% 0%

Інші причини (чол.) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
у відсотках до не 0% 16% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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працевлаштованих

3) Успішність та якість навчання 
Таблиця 8

Рівень навчальних досягнень студентів

Спеціальність К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня
, %

Серед-
ній бал

Кіль-
кість

груп із
100%

Пропуски занять 
на 1 студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія 2015/2016
5.03040101 

Правознавство 58 100,00 68,30 3,99 3 із 3 38,41 17,07

5.03050901 
Бухгалтерський облік 42 100,00 70,82 3,96 3 із 3 34,67 16,86

5.03060101 
Організація виробництва 31 100,00 68,27 3,96 3 із 3 34,32 12,77

5.08010102 
Землевпорядкування 84 100,00 64,32 3,81 4 із 4 24,83 14,29

5.09010102 
Організація і технологія
ведення фермерського

господарс.

30 100,00 51,26 3,70 3 із 3 19,07 10,60

5.09010103 
Виробництво і переробка
продукції рослинництва

67 100,00 64,91 3,80 4 із 4 22,43 10,36

5.11010101 
Ветеринарна медицина 162 99,59 68,84 3,91 5 із 8 36,48 12,81

Загалом 474 99,94 65,25 3,88
25 із
28

30,03 13,54

Літня екзаменаційна сесія 2015/2016
5.03040101 

Правознавство 59 99,73 68,02 3,99 2 із 3 22,88 11,32

5.03050901 
Бухгалтерський облік 42 99,89 69,36 3,94 2 із 3 29,86 14,33

5.03060101 
Організація виробництва 16 99,25 74,54 4,06 1 із 2 43,25 21,50

5.08010102 
Землевпорядкування 80 99,03 62,68 3,84 1 із 4 33,11 16,05

5.09010102 
Організація і технологія
ведення фермерського

господарс.

27 100 58,37 3,80 3 із 3 12,00 5,78

5.09010103 
Виробництво і переробка
продукції рослинництва

65 99,53 61,02 3,79 3 із 4 20,29 11,17

5.11010101 
Ветеринарна медицина 158 98,99 70,66 3,97 6 із 8 32,92 16,72
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Загалом: 447 99,49 66,38 3,91
18 із
27

27,76 13,84

4. Методична робота
Таблиця 9

Методичне забезпечення навчального процесу

№
з/п

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
1.

Агрономічних  та механічних дисциплін
96

2.
Ветеринарних  та зоотехнічних дисциплін

94

3.
Гуманітарних  та суспільно-політичних дисциплін

98

4.
Економічних  дисциплін

97

5.
Землевпорядних  дисциплін

95

6.
Природничо - математичних дисциплін

94

7.
Фізичного  виховання та ЗВ

93

8.
Юридичних  дисциплін

97

Таблиця 10
Засідання методичної ради
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Дата Порядок денний Доповідач

Березень,
2016

Особливості  підготовки  навчально-методичних  матеріалів  до
конкурсу «Педагогічні інновації».

Інтерактивні    методи    навчання  на  заняттях  суспільно-
гуманітарних  дисциплін.

Обговорення тематики  педагогічних читань.
Аналіз  професійної  компетенції  викладачів,  що   атестуються.

Затвердження атестаційних матеріалів.

методист 

голова циклової
комісії

методист 
робоча група

Травень,
2016

Підсумки роботи методичної ради за 2015-2016 н.р. та задачі на
новий навчальний рік.

Робота  циклових  комісій  з формування  НМК   дисциплін.
Звіт голів циклових комісій про проведення предметних декад.

заст. директора з НР 
голови циклових

комісій

Вересень,
2016

Розгляд  планів  роботи  методичної  ради,  роботи  відділень,
циклових комісій,  школи молодих викладачів, школи педагогічної
майстерності у 2016-2017 н.р. 

Основні напрями та зміст роботи педагогічного колективу над
реалізацією методичної проблеми у  2016-2017 н.р.

заст. директора з НР 

члени методичної
ради 

методист

Листопад,
2016

Якість підготовки та ведення навчальної документації.
Пропаганда новинок науково-практичної літератури.
Якість  складання  та  виконання  індивідуального плану роботи

викладача, інноваційність у визначенні основних напрямів роботи.
Організація  роботи  циклових  комісій  з  обдарованими

студентами.

методист
зав. бібліотекою

методист

голови циклових
комісій 

Проведення педагогічних семінарів
Квітень, 2016

1. Незалежний замір знань: тестування як форма об’єктивної оцінки знань 
студентів.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Гуцуляк В.Є
2. Медицина лікує людину, а ветеринарна - людство.

Викладач ветеринарних дисциплін Бойко Н.М.
3. Про обов’язковість іспиту з основ комп’ютерної грамотності як основного із пріоритетів 

професійної придатності викладача.
                                                                        Голова циклової комісії природничо-математичних

дисциплін Гуцуляк О.О
Червень, 2016
1.  Форми позааудиторної роботи на відділенні «Ветеринарна медицина».

 Завідувач відділення   Бабюк В.М. 
2. Активізація пізнавальної діяльності студентів на  практичних заняттях з фізики.

                                                       Викладач Микитюк О.В.
3. Фізичне виховання - невід’ємна складова   гармонійного розвитку особистості.

                  Викладач      Палагнюк В.Д.
Жовтень, 2016 

1.  Психологічна служба – складова частина створення умов для розвитку
творчої особистості студента

Практичний психолог Худик Л.С.
2. Практичний аспект формування лінгвістичної обізнаності студентів на 

заняттях з іноземної мови через систему використання новітніх технологій і 
форм роботи.
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Викладач Лакуста Т.І.
3. Інноваційна діяльність викладача – ознака сучасності освіти.

Викладач Ротар Є.І.
Грудень, 2016

1. Ветеринарна медицина – виклики сьогодення.
Голова циклової комісії     Балінська С.Т.

2. Використання інноваційних та інтерактивних технологій як пріоритетного напряму у 
навчальному процесі (обмін досвідом викладачів).

Викладачі-методисти: Шелюк Л.І., Мироненко Т.С.
3. Методичні рекомендації з підготовки студентів щодо проходження он-лайн тестування з 

дисциплін для спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Організація виробництва»». 
Викладач Савчук  І.І.

Проведення відкритих занять

1. Відкрите заняття з дисципліни “Математика” на тему «Похідні степеневих,
показникових і логарифмічних функцій». Викладач Мироник О. І. 

2. Відкрите  лекційне  заняття  з  дисципліни  «Фотограмметрія»  на  тему:
«Основні поняття про космічну зйомку поверхні Землі». Викладач Антощук Г. О.

3. Відкрите  заняття  з  предмета  “Захист  Вітчизни”  (дівчата)  на  тему
 «Індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри». Викладач Корсей О. І.

4.  Відкрите  заняття з  дисципліни  “Фізика”  на  тему   “Трансформатор.  Його
будова, принцип роботи. Формула Томсона”. Викладач Микитюк О. В.

5.  Відкрите  семінарське  заняття  з  дисципліни  «Основи  підприємництва  та
маркетингу» на тему: «Комплекс маркетингових комунікацій – реклама».    Викладач
Петракович В. Ю.

6. Відкрите заняття з дисципліни “Фармакологія” на тему “Складові частини
рецепта та основні правила виписування рецептів”. Викладач Бойко Н. М.

7. Відкрите  заняття  на  тему  “Поняття  земель  населених  пунктів,  види
містобудівної  документації”  з  дисципліни  “Землеустрій  населених  пунктів”.
Викладач Антощук Г. О.

8. Відкрита ділова гра з елементами круглого столу з дисципліни «Професійна
орієнтація випускників ВНЗ на ринку праці». Викладач Петракович В. Ю.

9.  Відкрите  практичне   заняття   з  елементами  групової  форми  навчання  з
дисципліни «Внутрішні  незаразні  хвороби» на тему: «Показ тварин із хворобами
органів  дихання  та  надання  лікувальної  допомоги.  Розгляд  хвороб  дихальної
системи». Викладач Дрещан Л. М.

10.  Бінарне  заняття  з  дисциплін  “Українська  мова”  та  “Комп’ютеризація
сільськогосподарського  виробництва”  на  тему:  “Ділові  папери.  Протокол.
Форматування  символів, абзаців, сторінок в середовищі  текстового процесора MS
Word”. Викладачі Томаш О. В. та Гуцуляк О. О.

11.  Відкрите  заняття  з  української  літератури у  вигляді  літературної
конференції на тему «Творчість і долі поетів П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри».
Викладач Стасюк С. В.

12. Відкрите заняття з дисципліни «Біологія» на тему: «Нуклеїнові кислоти».
Викл. Хімчинська Ж.О.
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13. Відкрите заняття з дисципліни «Економічна і соціальна географія світу» на
тему:  «Економічно-географічна  характеристика  Франції,  Великої  Британії,
Німеччини, Італії». Викладач Царик І.В.

14. Відкрите заняття з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» на
тему: «Робота з антивірусними програмами: використання лікуючої утиліти Dr.Web
CureIt!, налагодження антивірусного захисту, встановлення ESET NOD32 Antivirus».
Викладач  Кушнір О. В.

15.  Відкрите  практичне  заняття  з  дисципліни  «Планування  та  організація
діяльності  підприємства»  на  тему «Виробнича  програма підприємства». Викладач
Біляр Ю.В.

16.  Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Математика»  на  тему:  «Розв’язування
задач на знаходження площі поверхонь тіл обертання». Викладач Мироник О. І. 

17.  Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Хімія»  на  тему:  «Мило  та  синтетичні
мийні засоби». Викладач Корсей О. І.

18. Відкрите заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Рахунки
бухгалтерського обліку і подвійний запис». Викладач Снятинчук Н.М. 

Атестація викладачів

Проведено  атестацію 15 педагогічних працівників:
1.  Підтверджено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  категорії»  та

педагогічне звання «викладач-методист»:
       Марковській Ніні Макарівні         
2. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно  педагогічного звання «викладач-методист»:
      Дрещан Лілії Михайлівні,
      Стасюк Світлані Василівні,
      Томаш Оксані Василівні.                 
3. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:
      Бабюку Василю Миколайовичу,
      Дмитрюку Василю Григоровичу,
      Микитюк Олені Вікторівні,
      Палагнюку Василю Дмитровичу.
4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»:

             Біблюк Любові  Іванівні,
             Корсей Оксані Іванівнв,
             Пілат Ірині Василівні,
             Савчук Валентині Іллівні,
             Тарновецькій Ларисі Дмитрівні,
             Шелефеті Ірині Зіновіївні.

5.  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»:
       Савчук Ірині Іванівні.

Таблиця 11
Показники участі у виставці педагогічного досвіду
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Назва роботи
Прізвище, ім’я, по батькові авторів

і виконавців

Фотограмметрія
Презентації до курсу лекцій

Антощук Ганна Олександрівна

Фінанси підприємства
Електронний навчальний посібник

Король Леся Іванівна
Король Микола Орестович

Організація виробництва
Комп’ютерна презентація

Булега Юрій Михайлович

Проектування галузі
Робочий зошит з навчальної практики

Біляр Юлія Василівна
Шелюк Людмила Іванівна

Менеджмент
Електронний навчальний посібник

Петракович Валентина Юліянівна
Гуцуляк Віктор Євгенович

Гуцуляк Олена Олександрівна
Гроші і кредит
Електронний тестовий контроль знань студентів

Мамаєвська Людмила Олександрівна

Облік і звітність у бюджетних організаціях
Електронний навчальний посібник

Снятинчук Наталія Мирославівна
Козій Олег Володимирович

Гуцуляк Олена Олександрівна
Політична економія
Електронний навчальний посібник

Мамаєвська Людмила Олександрівна

Господарське право.
Електронний навчальний посібник

Костинюк Сніжана Василівна

Кримінальний процес.
Електронний курс лекцій та практикум

Сорохан Аліна Іванівна

Організація судових і правоохоронних органів
Електронний навчальний посібник

Місевич Оксана Петрівна

Біологія
Контролюючі мультимедійні кросворди

Хімчинська Жанна Орестівна
Кушнір Олексій Валентинович

Фізика
Посібник для лабораторних робіт

Микитюк Олена Вікторівна

Людина і світ
Презентації до курсу лекцій

ПасічникОлександр Олександрович

Паталогічна  фізіологія і патологічна анатомія 
сільськогосподарських тварин.
Контроль знань студентів

Дрещан Лілія Михайлівна

Мультимедійні матеріали та методичні рекомендації щодо 
організації позааудиторної роботи з української мови та 
літератури для розвитку творчого потенціалу молоді та 
виховання патріотизму

Томаш Оксана Василівна
Гуцуляк Олена Олександрівна

Основи будівельної справи
Досвід проведення гурткової роботи

Антощук Ганна Олександрівна

Контроль і ревізія
Конспект лекцій самостійного вивчення

Баєтул Ганна Михайлівна

Правила дорожнього руху  і безпека    руху                           
Методичні рекомендації з РП  Водій автотранспортних 
засобів категорії «В»

Руснак Василь Євгенович
Руснак Наталія Тодорівна

Німецька мова  за професійним спрямуванням
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів

Лакуста Тетяна Іванівна

5. Матеріально-технічне забезпечення
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Матеріальна база загалом відповідає вимогам навчального процесу. Підготовка
спеціалістів проходить в трьох навчальних корпусах.

В  навчальних  корпусах  обладнані  65  кабінетів  і  лабораторій,  актова  зала,  3
комп’ютерні класи, бібліотека з книжковим фондом 56 450 томів, читальна зала на
120 місць. Загальна кількість читачів складає 1 238 осіб (наведені обсяги станом на
01.10.2016р).

Всі  кабінети  та  лабораторії  обладнані  необхідними  приладами,  меблями
навчальними  матеріалами  відповідно  до  чинних  нормативів.  Навчальна  база
постійно вдосконалюється, оновлюється.

В навчальному закладі функціонує кабінет психологічного розвантаження.
В кожному кабінеті оформлені методичні поради, інструкції з техніки безпеки,

рекомендації до самостійної роботи, інструктивні та нормативно-законодавчі  акти,
кваліфікаційні вимоги з дисциплін.

Оснащеність кабінетів відповідає нормативам.
Проведена  відповідна  робота  з  забезпечення  технічними  засобами  навчання.

Для розмноження документів, методичних матеріалів працює чотири копіювальних
апарати.

Заняття  фізичною  культурою  та  спортом  проходять  в  двох  спортзалах,
тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику.

Для проведення занять з дисципліни „Основи захисту Вітчизни” обладнано клас
ОЗВ та тир на 75м.

Навчально-виробниче господарство технікуму має 150га землі. Для проведення
механізованих робіт є в наявності трактори - 2 та вантажні автомобілі різних марок -
1, с.-г. машини - 10, інша техніка.

Для послуг студентів два сучасних гуртожитки на 300 місць та їдальня на 200
місць.

Таблиця 12

№
з/п

Адреси основних
навчальних

корпусів
Власник майна

Документ на право
власності

1 Миколайчука,3
Держава в особі Верховної

ради України в оперативному
управлінні КТ ПДАТУ

Свідоцтво на право
власності на нерухоме

майно САВ №051747 від
29.11.07р.

2 Миколайчука,11
Держава в особі Верховної

ради України в оперативному
управлінні КТ ПДАТУ

Свідоцтво на право
власності на будівлі

гуртожитків ЯЯЯ №401054
від 25.07.05р.

3 Сковороди,4
Держава в особі Верховної

ради України в оперативному
управлінні КТ ПДАТУ

Свідоцтво на право
власності на учбовий

корпус реєстр. №263 від
19.07.99р.

Таблиця 13
Стан соціально - побутової сфери
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№
з\п

Назви приміщень 
за функціональним призначенням

Загальна площа
приміщень, м²

У тому числі
Власна, 

м²
Орендов
ана, м²

1

Площа всіх використовуваних 
приміщень, всього

у тому числі: приміщення для   занять 
студентів, всього аудиторний фонд

    спортивні зали.

15252

8946
8712
234

15252

8946
8712
234

-

-
-
-

2
Приміщення для науково-

педагогічного персоналу
128 128 -

3 Службові приміщення 991 991 -
4 Бібліотека, у тому числі читальні зали 432 432 -
5 Гуртожитки 4401 4401 -
6 Їдальні, буфети 340 340 -
7 Профілакторії - - -
8 Медичний пункт 14 14 -

6. Організаційна робота
До  початку  навчального  року  проводиться  перевірка  готовності  навчальних

корпусів,  гуртожитків,  їдальні  з  метою  досягнення  встановлених  норм  безпеки,
гігієни праці,  виробничої  санітарії  на робочих місцях.  За  результатами перевірки
комісія складає відповідний акт.

Контроль  за  зберіганням  матеріальних  цінностей  здійснюється  бухгалтерією,
господарською  службою  разом  з  навчальною  частиною,  матеріально  –
відповідальними особами, з якими укладено угоди про матеріальну відповідальність.

В технікумі створена і діє система управління охороною праці, служба охорони
праці  та  комісія  з  питань  охорони  праці  в  кількості  семи  чоловік.  Своєчасно
проводиться оперативний контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки з
метою  профілактики  травматизму  і  створення  безпечних  умов  праці,  призначені
відповідальні  особи  по  виробничих  підрозділах  та  відділеннях.  Призначено
відповідальних осіб на об’єктах підвищеної небезпеки. Переглянуті та розроблені
нові  інструкції  з  охорони праці,  затверджені  по  видах  робіт  та  професіях  згідно
штатного розпису.

Інженером з охорони праці проводиться вступний інструктаж з новоприйнятими
працівниками  та  студентами.  Керівники  виробничих  підрозділів  та  завідувачі
відділеннями  проводять  первинний  та  повторний  інструктаж,  що  фіксується  в
журналі  первинного  інструктажу  на  робочому  місці.  Проводиться  інструктаж  з
пожежної  безпеки.  В  технікумі  проводиться  організоване  навчання  та  перевірка
знань з питань охорони праці з керівниками та спеціалістами (один раз на 3 роки), та
навчання з електробезпеки.

Разом  з  профспілковою  організацією  складено  колективний  договір,  де
розроблені  заходи  з  підвищення  охорони  праці  та  створення  на  робочих  місцях
безпечних  та  нешкідливих умов  праці.  Працівникам,  які  працюють  на  роботах  з
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підвищеною  небезпекою  надано  пільги  та  компенсації  згідно  з  колективним
договором.

7. Виховна та спортивно-масова робота
Складність  і   багатогранність  виховної  роботи  зумовлює  необхідність  її

глибокого  аналізу  і  продуманого  планування,  виходячи  з  мети  і  завдань
національного   виховання.  Планування  виховної  роботи  забезпечує  її  чітку
організацію,  дозволяє  накреслити  перспективи  діяльності,  дає  можливість
конкретизувати  загальну  мету  і  завдання  національного  виховання,  стосовно  до
рівня вихованості.
         Студенти технікуму беруть активну участь в відзначенні видатних історичних
дат  та  подій,  спортивних  змаганнях,  конкурсах  художньої  самодіяльності  та
аматорського мистецтва
        Самодіяльні колективи технікуму завжди приймають участь у різноманітних
конкурсах та фестивалях і неодноразово займають призові місця.

Формування  активної  позиції  студентської  молоді  відбувається  через
впровадження  студентського  самоврядування.  В  технікумі   постійно  діють
студентський старостат, рада гуртожитку (створена при студентських гуртожитках).
Найвпливовішим  органом  студентського  самоврядування  є   студентська  рада,
студенти нашого технікуму приймають активну участь у магістраті   Студентського
Парламенту Буковини.
       Педагогічний колектив та студенти Кіцманського технікуму ПДАТУ завжди
приймають участь у благодійних акціях. 

Студенти  та  викладачі  небайдужі  і  до  проблем  у  власному  колективі  і
відгукуються і переймаються  проблемами тих,  хто опинився в скруті.

Особливу увагу в технікумі приділяють студентам-сиротам та студентам, які
залишилися без  батьківського піклування.  Ця категорія  студентів завжди отримує
моральну  та  матеріальну  допомогу  як  від  адміністрації,  так  і  від  викладачів  та
студентів  технікуму. Вони  забезпечені  безкоштовним  проживанням  в  гуртожитку
технікуму.  Всі  студенти-сироти  та  студенти,  які  залишилися  без  батьківського
піклування навчаються за рахунок держави та отримують стипендії. А також, вони
отримують іменні стипендії Обласної Ради та матеріальні допомоги.

В Кіцманському технікумі діє достатньо ефективна система виховної роботи,
яка  сприяє  підвищенню рівня   громадської  свідомості,  духовності,  і  культури,  а
також допомагає формуванню в молоді гордості за свою країну.

 Таблиця 14
Проведення виховних заходів

№ з/п Заходи, проведені технікумом/коледжем Відділення ПІБ/група
Досягне

ння

1.
Проведення свята з нагоди вручення

дипломів молодшого спеціаліста.
«Менеджменту та бухгалтерського обліку»

ОВ-41

2. Мітинг до Дня Героїв Небесної Сотні

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»
3. Проведення урочистого свята з нагоди

міжнародного жіночого дня 8 березня.
«Агротехнології»

«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та
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бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

4.
Конкурс поезії Тараса Григоровича

Шевченка

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

І курси грамоти

5.
Організація екскурсій історико-
краєзнавчого та природничого

спрямування

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

6. Тематичні виховні години

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

7.
Проведення флешмобу «Україна вільна

держава»

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

8.
Проведення святкової зустрічі з

випускниками технікуму.

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

60
68
32

22
27

9.
Проведення свята з нагоди вручення

дипломів молодшого спеціаліста.

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

10.
Проведення урочистої лінійки

присвяченої дню знань.

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

11.
Благодійна акція для онкохворих дітей

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

12. Посвята в студенти

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

І курси

13. Зустріч з учасниками АТО
«Агротехнології»

14.
Проведення свята з нагоди дня

працівників освіти

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

15. Конкурс «Козацькі забави»

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

І курси
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16. Участь у конкурсі АгроУніФест2016
«Ветеринарна медицина»
«Землевпорядкування»

Назарчук
Богдана;

Артамонов
Віталій;

Турянський
Михайло

17.
Мітинг до Дня визволення України від

фашистських загарбників

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

18.
Відзначення дня української мови та

писемності в технікумі.

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

19.
Проведення конкурсу «таланти твої,
першокурснику...» для ст. І – ІІ курсу

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

І курси
Грамоти та

цінні
подарунки

20.
Проведення дня студентського

самоврядування та свята день студента

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

всі

21.
Відзначення Дня сільського

господарства
«Агротехнології»

22.
День пам’яті жертв голодоморів.

Участь у Всеукраїнській акції «Запали
свічку»

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент та

бухгалтерський облік»
«Правознавство»

«Землевпорядкування»

23.
Участь у Всеукраїнському конкурсі
«Україна та НАТО» погляд сучасної

молоді

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»

24.
Відзначення Дня толерантного

ставлення до ВІЛ інфікованих людей

«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина» «Менеджменту та

бухгалтерського обліку»

25.

Секційне засідання
обласного методичного об’єднання

практичних психологів: «Організація
безконфліктної взаємодії учасників

навчально-виховного процесу».

грамота

Таблиця 15
Спортивні досягнення студентів

№
з/п

Заходи, проведені
технікумом

Обласні
Всеукраїнські
/регіональні

Досягнення

1
Першість з міні-футболу
серед  академічних груп

І місце
гр.В-31

2
Першість з міні-футболу

серед відділень
І місце

"Землевпорядкування"

3
Першість з міні-футболу серед

ВНЗ І-ІІр.а.  
3 місце
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4
Першість з міні-
футболу серед

ВНЗ І-ІІ р.а
14 місце

5
Першість з

легкоатлетичного кросу
серед академічних груп

І місце
гр. В-21

6
Першість з

легкоатлетичного кросу
серед відділень

І місце
 "Ветеринарна

медицина"

7
Першість з легкоатлетичного

кросу серед ВНЗ І-ІІ р.а
І місце

8

Першість з
легкоатлетичного

кросу серед ВНЗ І-
ІІ р.а.

14місце

9
Першість з легкої атлетики

серед відділень

І місце
 "Ветеринарна

медицина"

10
Першість з легкої атлетики

серед ВНЗ І-ІІ р.а
4 місце

11
Першість з тенісу

настільного серед відділень
І місце

"Землевпорядкування

12
Першість з тенісу настільного

серед ВНЗ І-ІІ р.а
ІІІ місце

13
Першість з тенісу
настільного серед

ВНЗ І-ІІ р.а
18 місце

14
Першість з гирьового

спорту серед відділень

І місце
"Ветеринарна

медицина"

15
Першість з гирьового спорту

серед ВНЗ І-ІІ р.а
 

І місце

16
Першість з

гирьового спорту
серед ВНЗ І-ІІ р.а

8 місце

17
Першість з вільної боротьби

серед відділень
І місце

"Агротехнології"

18
Першість з вільної боротьби

серед ВНЗ І-ІІ р.а.
І місце

19
Першість з вільної

боротьби  серед
ВНЗ І-ІІ р.а.

ІІІ місце

20
Першість з волейболу  серед

відділень юнаки

І місце
"Ветеринарна

медицина"
Першість з волейболу   серед

ВНЗ І-ІІ р.а. юнаки
І місце

21

Першість з
волейболу   серед

ВНЗ І-ІІ р.а.
юнаки

І3 місце

8. Профорієнтаційна робота
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    Профорієнтаційна  робота  та  планування  проведення  вступної  компанії
Кіцманського  технікуму  Подільського  ДАТУ  спрямовані  на  активне  формування
контингенту  студентів.  На  основі  проведеного  аналізу  роботи   з  організації,
планування  і  формування  контингенту  студентів,  виконання  умов  ліцензування  з
кожної спеціальності потрібно відзначити, що система профорієнтаційної роботи  є
стабільною,  форми  цієї  роботи  адекватні  поставленим  завданням  і  практично
повністю забезпечують набір студентів в ліцензованих обсягах. 

Склад відбіркової  комісії  визначається наказом директора технікуму, який є
головою комісії.  Членами відбіркової комісії є голови циклових комісій, завідувачі
відділеннями, голова профспілкового комітету, член студентської ради. До завдань
відбіркової  комісії  технікуму  входить  організація  профорієнтаційної  роботи,
підготовка  та  затвердження  «Правил  прийому  до  Кіцманського  технікуму
Подільського ДАТУ» на поточний рік, організація та проведення вступної кампанії. З
метою  раціональної  організації  та  ефективного  проведення  профорієнтаційної
роботи  в  технікумі  створюються  профорієнтаційні  групи,  які  проводять
роз’яснювальну роботу з  актуальних питань вступної  кампанії  серед випускників
шкіл,  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування.  Ця  робота
забезпечується інформаційними матеріалами, розробленими відбірковою комісією. 

Представники  відбіркової  комісії  та  адміністрація  технікуму   приймають
участь у щорічних “Ярмарках професій”, форумах “Портал успіху”, круглих столах
та  інших  заходах,  що  проводяться  центрами  зайнятості,  відділами  освіти,
рекламними  компаніями  та  іншими  державними,  приватними  і  громадськими
організаціями. Інформація про умови вступу  щорічно розміщується на сайті та в
інформаційних  довідниках,  розповсюджується  рекламними  агентствами  через
засоби масової інформації. 

Двічі  на  рік  в  технікумі  проводяться  дні  відкритих  дверей,  на  які
запрошуються  абітурієнти  та  їх  батьки.  Присутні  ознайомлюються  зі
спеціальностями  навчального  закладу,  його  лабораторіями  та  кабінетами,
особливостями вступної кампанії, отримують інформаційні рекламні листівки тощо.
Відбіркова  комісія  має  загальнодоступні  стенди  з  Правилами  прийому  до
Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ, розкладами  вступних випробувань на
поточну вступну компанію,оголошеннями, іншою інформацією. 

В технікумі розміщено  стенд з щоденною інформацією про хід подачі заяв,
розподіл місць на навчання за рахунок державного замовлення тощо. Вся інформація
про проведення днів відкритих дверей, хід вступної кампанії, результати вступних
випробувань,  рейтингові  списки  та  накази  на  зарахування  оприлюднюються,
зокрема, через сайт технікуму. Особливостями профорієнтаційної роботи технікуму
є лекторії та олімпіади.   

Вся   інформація   є  доступною  і   в  обов'язковому   порядку    також
 оприлюднюється на  веб - сайті технікуму.  

 Профорієнтаційна робота Кіцманського технікуму складається з таких етапів:
професійна  інформація,  професійна  діагностика,  професійна  консультація,
професійний  відбір,  професійна  адаптація.  Професійна  інформація  — дає  змогу
учням  ознайомитися  із  змістом  професій,  з  вимогами  які  висуваються  до
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людини. При   вступі   до   навчального закладу    в  літній  вступній   кампанії   2016
року, згідно   нових   Правил  прийому,  здійснювалося   зарахування    абітурієнтів за
 співбесідою.   Програми  ,  рекомендації  ,  графік   проведення   співбесіди    були
 оприлюднені  на  офіційному  веб- сайті  навчального  закладу.

9. Фінансова діяльність
  Надходження  коштів   в  2016  році  здійснювалось  за  рахунок  загального   та
спеціального фонду.
  Надходження коштів по загальному фонду в 2016  році  в сумі 9194714 грн.
  Використано коштів  у 2016  році по загальному фонду також 9194714 грн., а саме:

- на  заробітну  плату  з  нарахуваннями  –  5733500  грн.,  що  становить  62% від
загальних надходжень;

- використано коштів на стипендію  в сумі  2365460  грн.
- сплачено за комунальні послуги на суму 900300 грн., в т. ч.:
- водопостачання і стоки  - 50300 грн.
- електроенергія –  350000 грн.
- природній газ –  500000  грн.
- виплачено дітям – сиротам на придбання  продуктів харчування та одягу 170590

грн. 
- виплачено на придбання літератури для дітей-сиріт  - 24864 грн.

По спец. фонду  надійшло в 2016 році – 1202183 грн., а саме:
1. платне навчання -   359150 грн.
2. спонсорської допомоги - 61987 грн.
3. авто курси – 104090 грн. 
4. плата за проживання в гуртожитку – 202180 грн.
5. кошти за квартплату - 165202 грн.
6. іменна стипендія – 35399 грн.
7. готель – 8510 грн.
8. доходи інформаційного центру – 5665 грн.
9. від реалізації зерна -260000 грн. 

 Використання  коштів спеціального фонду наступне: 
1. Заробітна плата з  нарахуваннями -  784936 грн. 
2. На придбання матеріалів, обладнання та інвентарю витрачено - 146690 грн.
3. Оплата  послуг – 111230 грн.
4. Інші видатки – 82115 грн.
5. Оплата комунальних послуг – 20208 грн.
6. Оплата відряджень –18316 грн.
7. Придбання основних засобів (література) - 3289 грн.
8. Іменна стипендія – 35399 грн.
        Всього використано -  1202183 грн.

Слід відмітити, що станом на 01.01.2017 року  кредиторська заборгованість  по
загальному та спеціальному фонду – відсутня. 
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Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року по загальному фонду
відсутня, по спеціальному фонду в сумі  -  54002 грн.  

10.Господарська діяльність 
Таблиця 16

№
п/п

Назва заходу Виконання
Приміт

ка
1 Житлово-побутові умови

На
перспективу

передба-
чається

закупівля
м’якого та
твердого

інвентарю,
(кухонних
електро-

плит, заміна
вікон,

дверей,
тощо)

1.1 Будівництво клініки Збудовано   навчально-виробничу  клініку
ветеринарної  медицини  для  утримання  тварин  та
птиці

1.2 Проведення капітального  
та часткового ремонту: 
(вказати об’єкти)

- частковий ремонт коридорів, сходів, кухонь в 
гуртожитках, 
- частковий ремонт коридорів, сходів, аудиторій в 
навчальних корпусах, 
- теплотраси на дільницях «котельня-гуртожитки» 
«котельня-навчальний корпус №1», «котельня-
навчальний корпус №2» 
- лічильника ТП-29 (Актив-реактив)
- ремонт котлів ТГА-500.

1.3 Проведено косметичний 
ремонт (огляд, 
обстеження, технічне 
обслуговування, вказати 
об’єкти, систематичність 
проведення)

Проведено косметичний ремонт :
- гуртожиток №1 (2-5 поверхи), №2 (3,4 поверхи),
- сходових кліток гуртожитку №1, №2,
- коридорів гуртожитку №1, №2,
- чистка пічок та димоходів в агро корпусі,
- надвірних туалетів в навчальних корпусах №1, №3,
- технічне приміщення бібліотеки,
- криниця обшита вагонкою,
- огляд та обстеження гуртожитків щодо готовності 
для прийому студентів проводиться систематично - 
щорічно перед початком навчального року та 
вибірково протягом року по окремих питаннях 
(теплоізоляція, водопровідна та каналізаційна 
система, система тепло забезпечення, тощо) 
комісією утворюваною наказами директора, кошти 
на дану діяльність не залучаються. 
- технічне обслуговування систем водопостачання, 
тепломережі, каналізації проводиться систематично 
відповідними працівниками навчального закладу в 
межах їх посадових обов’язків 

1.4 Здійснено заміну (вікон, 
дверей, сантехнічних 
вузлів, меблів, кухонних 
плит тощо, вказати 
вартість)

Здійснено заміну:
-  21 шт. вікон у гуртожитках  № 1 та №2 
-  1 шт. вхідних дверей в агро корпусі
- унітазів в гуртожитку №1
- частина електричної проводки в навчальних 
корпусах та гуртожитках
- заміна стояків водопроводу в навчальному корпусі 
№2
- лінія електропередач від ТП-29 до котельні
- заміна стояків водопроводу в гуртожитках №1 та 
№2
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2 Навчально-матеріальна 
база

придбання літератури у бібліотеку навчального 
закладу 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні педагогічної ради Кіцманського 
технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету 
24 листопада  2016 р. 

Директор
Кіцманського технікуму ПДАТУ  Ю.М. Філіпчук 
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7.4. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДИРЕКТОРА НОВОУШИЦЬКОГО КОЛЕДЖУ
ПДАТУ

1. Загальна характеристика навчального закладу

1.1. Структура коледжу (технікуму)
В структуру входять такі відділення:  механічне  та транспортно-енергетичне.
1.2. Напрями підготовки та спеціальності

Таблиця 1
Спеціальності, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів

№
з/п

Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація

1
050604 
Енергомашинобудування

5.05060403 Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних машин та 
установок

3115 Механік

142 Енергетичне 
машинобудування

2

060101 Будівництво
5.06010113 Монтаж, обслуговування 
устаткування і систем газопостачання

3117 Технік з 
експлуатації  
устаткування  газових 
об’єктів

192 Будівництво та 
цивільна  інженерія

3 070101 Транспортні  
технології ( за видами 
транспорту)

5.07010101 Організація  та 
регулювання  дорожнього руху

3152 Інженер  з 
безпеки руху

275 Транспортні 
технології (за видами)

4
090101 Агрономія

5.09010103 Виробництво і переробка 
продукції рослинництва

3212 Агротехнік

201 Агрономія
5

090103 Лісове і садово-
паркове господарство

5.09010301 Лісове господарство
Технік  лісового 
господарства

205 Лісове господарство 
6 100102 Процеси,  машини

та обладнання 
агропромислового 
виробництва

5.10010201 Експлуатація та  ремонт 
машин  і обладнання   
агропромислового  виробництва

3115 Механік

208 Агроінженерія

Підготовка  молодших  спеціалістів  здійснюється  за   6   спеціальностями  на
підставі ліцензій   видана 16.06.2015 року  і сертифікатів, що діють: 
Спеціальність:

5.05060403  «Монтаж  і  обслуговування  холодильно-компресорних  машин  та
установок» до 1 липня 2019 року

5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання  до
1 липня 2026 року
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5.07010101 Організація  та регулювання  дорожнього руху до   1 липня 2018
року

5.09010103 Виробництво і  переробка продукції  рослинництва до    1  липня
2018 року

5.09010301 Лісове господарство до   1 липня 2018 року
 5.10010201 Експлуатація та  ремонт машин  і обладнання   агропромислового

виробництва до 1 липня 2019 року.
Крім  того,  випускники  коледжу  мають  можливість  отримати  робітничі

професії відповідно до свого профілю за  5  спеціальностями. Ліцензія  серія  АЕ №
527549 

Таблиця 2
Ліцензовані обсяги прийому

№
Код і назва напряму

підготовки
Код і назва

спеціальності

Ліцензований
обсяг Номер

сертифікат,
термін дії
ліцензії

Рі
ве

нь
 а

кр
ед

ит
ац

ії Контингент
студентів

Д
ен

на

За
оч

на

В
сь

ог
о

Д
ен

на

За
оч

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

050604 
Енергомашино-
будування

5.05060403 Монтаж і 
обслуговування 
холодильно-
компресорних машин 
та установок

30

1.07.2019

1 31 31

142 Енергетичне 
машинобудування

2

060101 Будівництво
5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання

50  50

1.07.2026

1 58 41 17

192 Будівництво та 
цивільна  інженерія

3 070101 Транспортні  
технології ( за 
видами транспорту)

5.07010101 Організація 
та регулювання  
дорожнього руху

50
1.07.2018

1 39 39

275 Транспортні 
технології (за 
видами)

4

090101 Агрономія

5.09010103 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

25

1.07.2018

1 70 70

201 Агрономія
5 090103 Лісове і 

садово-паркове 
господарство

5.09010301 Лісове 
господарство

25
1.07.2018

1 21 21

205 Лісове 
господарство

6 100102 Процеси,  
машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

5.10010201 
Експлуатація та  ремонт
машин  і обладнання   
агропромислового  
виробництва

75 30

1.07.2019

1 159 141 24

208 Агроінженерія
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Всього 343

Контингент  студентів  становить:  денної  форми  навчання  343  особи в  тому
числі за державний бюджет навчаються  324 особи. 94.4  (%), на контрактній основі
–19 осіб 5.5%).

Заочна форма навчання – 43 студентів в тому числі за державним замовленням
–17 осіб (39%), на контрактній основі – 26 осіб (60%).

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Штат 
Таблиця 3

Характеристика педагогічного складу

№
з/п

Показники Кількість

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 47
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 0
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 1
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 0
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 0
6. Викладачі,  нагороджені  відзнаками  Міністерства  аграрної

політики та продовольства України
5

7. Викладачі-методисти 5
8. Старші викладачі 4
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 16
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 15
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 6
12. Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 5
13. Культорганізатор 1
14. Керівник гурткової роботи 1
15. Майстри практичного навчання 3

Таблиця 4
Підвищення педагогічної кваліфікації

№
з/п ПІБ ПОСАДА

Термін
підвищен-ня

Місце
підвищення

Приміт-ки

1. Котяхов Олександр
Леонідович

Викладач суспільних
дисциплін

«Основи правознавства»,

«Географія»,
«Основи філософських

знань»

05-30.10. 2015

30.05.-10.06.
2016р.

Кам’янець-
Подільський
національний

університет імені
Огієнка

Білоцерківський
НАУ
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2. Альльонов
Олександр

Михайлович

Директор коледжу 01-11.12. 2015 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України

3. Скрипник
Євгена

Іванівна

Викладач дисципліни
«Організація і

планування діяльності
аграрних формувань»

07.12.-18.12.
2015

Смт Сатанів
Городоцького р-

ну
Хмельницької

області
4. Гончарук Віктор

Жесьович
Викладач дисциплін

«Технологія виробництва
плодів», «Ботаніка»,

«Захист рослин»

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
5. Гоцуляк Тетяна

Анатоліївна
Викладач дисциплін
«Газові котельні»,

«Природні і штучні
гази», «Основи

енергозбереження та
природокористування»

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
6. Ломачинський

Дмитро Макарович
Викладач дисциплін
«Основи керування

автомобілем і безпека
руху», «ПДР»

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
7. Мокрий Вадим

Леонідович
Викладач дисциплін

«Монтаж, експлуатація і
ремонт холодильних

машин», «Кондиціюва-
ння повітря»

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
8. Нагаєвська Галина

Вікторівна
Викладач дисциплін

«Інформатика та ком-
пютерні технології»,
«Безпека життєдіяль-

ності»,

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
9. Піддубна Наталія

Василівна
Викладач дисциплін

«Основи підприємни-
цтва і маркетинг»,

«Планування галузі»,

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
10. Скрипник Євгена

Іванівна
Викладач дисциплін
«Основи бухгалтер-

ського обліку і фінансу-
вання», «Організація і
планування діяльності

агроформувань»

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
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11. Шмегельський
Броніслав Іванович

Викладач дисциплін
«Загальний курс тран-

спорту», «Транспорт-но-
експлуатаційні

властивості автодоріг»

16-29.03. 2016 Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України
12. Бідна Валентина

Василівна
Викладач дисциплін

«Людина і світ»,
«Географія»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

13. Бойко Людмила
Володимирівна

Викладач дисциплін
«Загальна електротех-
ніка», «Комп’ютерна

графіка»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

14. Гонзолевський
Григорій Григорович

Викладач дисциплін
«Матеріалознавство і

ТКМ», «Ремонт облад-
нання і устаткування»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

15. Мельник Юлія
Василівна

Викладач дисциплін
«Стандартизація і

метрологія», «Основи
технічної творчості»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

16. Ковальчук Василь
Опанасович

Викладач дисциплін
«Експлуатація машин і

обладнання», «Машини і
обладнання для

переробки сільського
подарської продукції»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

17. Мельниченко
Олександр Іванович

Викладач дисциплін
«Механізація і облад-
нання для тваринниц-

тва», «Механізація
лісового господарства»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

18. Кримчак Володимир
Васильович

Викладач дисциплін
«Ремонт машин і

обладнання», «Пали-во-
мастильні матеріа-ли»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

19. Гончарук Віктор
Жесьович

Викладач дисциплін
«Лісові культури»,

«Лісокористування»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

20. Гавловський
Олександр

Казимирович

Викладач дисциплін
«Інженерна геодезія»,

«Дендрологія»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

21. Олександрівський
Анатолій Іванович

Викладач дисциплін
«Лісозахист», «Насін-

ництво і селекція»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

22. Шимко Юрій
Васильович

Викладач дисциплін
«Основи екології»,
«Недеревні ресурси

лісу»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

23. Козак В’ячеслав
Петрович

Викладач дисциплін
«Правила дорожнього
руху», «Вступ у спеці-

альність»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ



238

24. Нагаєвська Галина
Вікторівна

Викладач дисциплін
«Економіка, організа-ція
і планування лісо-вого

господарства»,
«Економіка, планува-ння

на підприємстві»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

25. Доліба Михайло
Степанович

Викладач дисциплін
«Захист Вітчизни»,

«Фізичне виховання»

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

26. Стопчак 
Наталія Ігорівна

Викладач дисциплін
«Технічні засоби органі-
зації дорожнього руху»,
«Автомобільні переве-

зення», «Автоматизо-вані
засоби управління
дорожнім рухом»

19.09.-19.10.
2016

Подільський
державний
аграрно-

технічний
університет0

27. Івасик Мирослава
Володимирівна

Заступник директора з
навчальної роботи

21.11.-02.12.
2016

Національний
університет
біоресурсів і

природо-
користування

України

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

3.1. Методичне забезпечення навчального процесу

Таблиця 8
№
з/п

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
1. Комісія соціально-гуманітарних дисциплін 100%
2. Комісія природничо-математичних дисциплін 100%
3. Комісія фундаментальних та професійно-орієнтованих

дисциплін
100%

4. Комісія  спеціальних  дисциплін  транспортно-
енергетичного відділення

100%

5. Комісія  спеціальних  дисциплін  механічного
відділення

100%

6. Комісія агроекономічних дисциплін 100%
7. Комісія практичного навчання 100%

3.2. Засідання методичної ради – 8.
3.3.  Проведення педагогічних семінарів – 3.
3.4. Проведення відкритих занять – 26.
3.5. Атестація викладачів – 30.

            Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»       - 4 чол.,
            підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  - 9 чол.,
            підтверджено педагогічне звання «викладач-методист»                          - 2 чол.,
            підтверджено педагогічне звання «старший викладач»                           - 2 чол.,
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            присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»      - 6 чол.,
            підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 4 чол.,
            присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»        - 2 чол.,
            підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»  - 1 чол.,
                 підтверджено 11 тарифний розряд майстра виробничого навчання       - 1
чол.,
                  встановлено   11 тарифний розряд майстра виробничого навчання       - 4
чол.,

3.6. Показники участі у виставці педагогічного досвіду.
            Здано у 2015 році на виставку педагогічного досвіду -  22 роботи,
            із них здобули призові місця   – 2 роботи
            (І місце – Гонзолевський Г.Г., Ковальчук В.О.,   
             ІІ місце – Шинкаренко В.В.),
            занесені до Каталогу кращих конкурсних робіт – 8 робіт.                        
            Здано у 2016 році на виставку педагогічного досвіду -  19 робіт.

4. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

4.1. Формування контингенту студентів

Таблиця 5
Результати прийому в 2016 році

Спеціальність В
сь

ог
о Денна форма

Заочна формаНа основі
базової

загальної
середньої

освіти

На основі
повної загальної
середньої освіти

На основі
диплому

кваліфікованого
робітника

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
.

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
.

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
.

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
142 Енергетичне 
машинобудування

7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 - - -

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 - - -

275 Транспортні 
технології

8 8 8 0 0 0 0 0 0 - - -

201 Агрономія 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 - -
205 Лісове господарство 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 - - -
208 Агроінженерія 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 - - -
5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - -

5.07010101 Організація 
та регулювання 
дорожнього руху

2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - - -

5.10010201 Експлуатація
та ремонт машин і 
обладнання 

6 0 0 0 4 4 0 2 2 0 - 0 -
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агропромислового 
виробництва
5.09010103 Виробництво
і переробка продукції 
рослинництва

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - -

5.09010301 Лісове 
господарство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Разом 91 82 82 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0

Таблиця 6
Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році

Шифр та назва спеціальності 

Випуск фахівців 

всього
з них за формою навчання/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.05060403 Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин та
установок

11 10 1 - -

5.06010113 Монтаж, обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання

18 11 1 4 2

5.07010101 Організація та 
регулювання дорожнього руху

18 10 8 - -

5.10010201  Експлуатація  та  ремонт
машин  і  обладнання
агропромислового виробництва

49 46 3 0 0

5.09010103 Виробництво і переробка
продукції рослинництва

16 16 0 - -

5.09010301 Лісове господарство 6 6 0 - -
Всього 118 99 13 4 2

4.2. Успішність та якість навчання. 
Таблиця 7

Рівень навчальних досягнень студентів

Спеціальність К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія
5.05060403  Монтаж
і  обслуговування
холодильно-
компресорних
машин та установок

36 100 25 3,76 16 41,8 9,8
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5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і 
систем 
газопостачання

44 100 25 3,76 16% 35,4 2,3

5.07010101 
Організація та 
регулювання 
дорожнього руху

47 91 27 3,71 16% 49,8 4,9

5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва»

107 94.4 33.6 3,8 20 54.0
7.68

5.09010103 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

50 92 44 3,93 12 51.1
10.8

5.09010301 Лісове 
господарство

14 100 35.7 3.7 8 92.1
30.7

Загалом:
Літня екзаменаційна сесія

5.05060403  Монтаж
і  обслуговування
холодильно-
компресорних
машин та установок

36 95 28 3,64 17% 45,5 20,0

5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і 
систем 
газопостачання

32 100 27 3,91 12,5 37,1 3,1

5.07010101 
Організація та 
регулювання 
дорожнього руху

47 100 27 3,74 17% 55,8 14,8

5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва»

154
96,0

6
23,77 3,81 29,2 56,6 12,7

5.09010103 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

67 98,6 28,06
3,74

16,7 41,5 24,8

5.09010301 Лісове 
господарство

22 96,3 29,9
3,93

12,5 85,6 41,7

Загалом:
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5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  Загальна  площа  навчально-виробничих  корпусів,  службових   приміщень

коледжу складає 12966 м2.
Таблиця 5.1

№
з/п

Найменування приміщень за
функціональним

призначенням

Площа приміщень ( м2 .)

Загальні
У тому числі

Власні Орендовані
Здано в
оренду

1 Навчальні  приміщення,
усього у тому числі:

12966 12966 - -

1.1 приміщення  для  занять
студентів,  курсантів,
слухачів  (лекційні,
аудиторні  приміщення,
кабінети. лабораторії тощо)

10491 10491 - -

1.2. комп’ютерні лабораторії 205 205 - -
1.3 . спортивні зали 712 712 - -
2. Приміщення  для  науково-

педагогічних (педагогічних) 
614 614 - -

3. Службові приміщення 843 843 - -
4. Бібліотека,  у  т.  ч.  читальні

зали
428 428 - -

5. Гуртожиток 2474,8 2474,8 - -
6. Їдальні, буфети 368 368 - -
7. Профілакторії,  бази

відпочинку
- - - -

8. Медичні пункти 20 20 - -
9. Інше - - - -

  Службові  приміщення  займають  площу  843  м2.  До  складу  службових
приміщень  входять  кабінет  директора  з  приймальнею,  бухгалтерія,  кабінети
заступників  директора,  навчальна  частина  і  кабінети  завідувачів  відділень.
Приміщення  для  педагогічного  персоналу  складають  614  м2,  в  тому  числі   і
методичний  кабінет.  Крім  того,  при    лабораторіях  і  кабінетах  є  допоміжні
приміщення для викладачів. Приміщення для занять студентів складають 10491 м2. 

У  відповідності  до  діючих навчальних  планів  по  спеціальностях  в  коледжі
функціонує 35 кабінетів і 28 лабораторій. Дані кабінети та лабораторії, забезпечують
навчальний  процес  з   всіх  наявних  спеціальностей  в  коледжі.   Технічний  стан
обладнання  лабораторій  та  кабінетів  відповідає  вимогам  навчального  плану  і
забезпечує виконання програм підготовки фахівців.

Вивчення  інформатики  і  комп’ютерної  техніки  здійснюється  у  двох
лабораторіях,  забезпечених доступом студентів до мережі Інтернет.
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Всю  комп’ютерну  техніку  оснащено  прикладними  програмами  для
використання у навчальному процесі.

Бібліотека  має  читальну  залу  на   110  місць,  також  в  ній  розміщено  та
підключено до мережі Інтернет  8 комп’ютерів.

З метою якісного забезпечення навчально-виховного процесу в лабораторіях
використовуються  діапроектори,  кодоскопи,  аудіо-,  відеоапаратура,  мультимедійні
пристрої.           

У  кожному  кабінеті  і  лабораторії  розроблено  відповідні  інструкції,  в
установленому порядку ведуться журнали інструктажу з охорони праці студентів.
Виконано заземлення електроустаткування, комп’ютерів і згідно вимог проводиться
його перевірка та заміри опору. Коледж має систему пожежогасіння, яка включає в
себе систему пожежних проводів з гідрантами, пожежні щити та резервуар з запасом
води.

У коледжі створено умови для самостійної роботи студентів після занять. В
гуртожитку функціонують кімнати для самопідготовки. 

В головному корпусі працює медичний пункт для обслуговування студентів.
Для фізичного розвитку студентів в коледжі функціонують два спортивні зали,

тренажерна зала і спортивні майданчики.
Таблиця 5.2

Обладнання устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану 

№п\
п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії її

площа 

Найменування
дисципліни за

навчальним
планом

Модель і
марка 

Персональни
х

комп’ютерів,
їх кількість 

Назви пакетів
прикладних

програм
(в тому числі
ліцензовані)

Можливість
доступу до

мережі
Інтернет,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)

1.

Лабораторія
„Інформатики і
обчислювальної

техніки” (ауд.
312), 72м2

Інформатика,
Комп’ютери та

комп’ютерні
технології  

17 шт. IBM
PC/AT

1. Microsof 
office – 1шт.
2. MS Windows
XP – 1шт.

Так

2.

Лабораторія
«Комп’ютери та

комп’ютерні
технології» (ауд.

312а), 72м2

Інформатика,
Комп’ютери та

комп’ютерні
технології  

15 шт. 
Simens

1. Microsof 
office – 1шт.

2. MS
Windows XP –

1шт

Так

Всю  комп’ютерну  техніку  забезпечено  прикладними  програмами  для
використання у навчальному процесі. Наявні пакети прикладних програм в цілому
задовольняють потреби навчального процесу  при вивченні спеціальних дисциплін.

   Бібліотека коледжу має книгосховище, в якому знаходиться книжковий фонд
на 46855 примірників, велика читальна зала на 90 місць розміром 28 х 6 м, мала
читальна зала на 20 місць розміром 10 х 6 м.. Також в ній розміщено та підключено
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до  мережі  Інтернет  8  комп’ютерів  в  яких  знаходиться  електронні  підручники,
конспекти-лекцій, комплекси самостійної роботи студентів дисциплін.

6. ВИХОВНА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА
Таблиця 9

Проведення виховних заходів

№
з/п

Заходи,
проведені

технікумом/к
оледжем

Облас
ні/

район
ні

Все
укр
аїн
ськ

і
/ре
гіо
нал
ьні

Відділ
ення

ПІБ/г
рупа

Досягнення

1.

Участь у ІІ
етапі

Міжнародно
го мовно-

літературног
о конкурсу 
учнівської та
студентської
молоді імені

Тараса
Шевченка 

2.

Участь у
Міжнародног

о конкурсу
учнівської та
студентської
молоді імені
Петра Яцика

Жовте
нь-

листо
пад

2016р
оку

Тран.-
енерг
етич.
відділ
ення

Люш
ненко
Тетян

а

3

Участь в ІІ
(обласному

етапі
олімпіад зі

всіх
загальноосвіт

ніх
дисциплін)

 

Берез
ень

2016
року

Транс
портн

о-
енерг
етичн

е
відділ
ення

Меха
нічне
відділ
ення

Марч
енков
Анто

н
Анто
нови
ч Г12
група

Попо
вич

Алін
а

Вале
ріївн

а
А12

група

Англійська мова
ІІІ місце

Українська моваа мова
ІІІ місце

4.

Всеукраїнсь
кий диктант
національної

єдності
5. Урочистий

концерт до
Вихов

на
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Дня
Збройних

Сил України
«Герої
нашого

сьогодення»
за участю

керівництва
Новоушицько

го району
та учасників

АТО,
районних

організацій
ветеранів та

воїнів-
інтернаціона

лістів.

части
на

Студе
нтськ
а рада
Культ
масов

ий
секто

р

6.

Урок
мужності
для юних

душ «Славні
сини

України» за
участю
Андрія

Рибцова -
кавалера
Ордена
Богдана

Хмельницько
го ІІІ ст.,

командира
артбатальйон
у "Фенікс";

Георгія
Папунашвілі

- бійця
батальйону

"Айдар"

06.04.
2016
року

Студе
нтськ
а рада
Культ
масов

ий
секто

р 

7.

Мости
співпраці:

зустріч
«Свіча

немеркнучої
слави» із

представника
ми Могилів-
Подільського
прикордонно

го загону

24.05.
року
2016

Студе
нтськ
а рада
Культ
масов

ий
секто

р

8. Урок-
реквієм

«Великі твої
жертви,

Україно »
за участю

керівництва
Новоушицько

го району
та учасників

голодоморів в

Листо
пад

2016
року

Вихов
на

части
на

Студе
нтськ
а рада
Культ
масов

ий
секто
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Україні
1933року.

р

9.

Година
національно

го
виховання 

«Поклонимся
Чорнобильсь

кому
Спасу…»
за участю

керівництва
Новоушицько

го району
та учасників

ліквідації
наслідків
аварії на

Чорнобильсь
кій АЕС

26.04.
2016
року

Вихов
на

части
на

Студе
нтськ
а рада
Культ
масов

ий
секто

р

10.

Година
національно

го
виховання. 

Урок-
одкровення
«Депортація
кримських

татар:
позбавлені

Батьківщини
…»

за участю
керівництва

Новоушицько
го району

18.05.
2016
року

Вихов
на

части
на

11.

Участь в
Всеукраїнсь
кому форумі
«Студентськ

е
самоврядува
ння – школа

лідерства
ХХІ

століття»

21-24
квітня
2016
року

м.
Хмел
ьниць
кий

Транс
портн

о-
енерг
етичн

е
відділ
ення

Меха
нічне
відділ
ення

Люш
ненко
Тетян

а
Д13

група

Григо
рчук
Русла

на
А13

група

12.

Участь у 18
Зльоті

студентськи
х лідерів
аграрної
освіти 
ПДАТУ

14-
17
чер
вня
201
6

рік

Транс
портн

о-
енерг
етичн

е
відділ
ення

Люш
ненко
Тетян

а
Д13

група

13.Участь в ВиховГриг  ІІ місце
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регіонально
му етапі 
конкурсі 
«Студент 
року -2016» 
між 
студентами 
аграрних 
ВНЗ 
Житомирсько
ї та 
Хмельницько
ї областей 

22.05.2016

на 
части
на

орчу
к 
Русл
ана, 
студе
нтка 
АЛ13
груп
и 
Меха
нічно
го 
відді
ленн
я  - 
учасн
иця 
конку
рсу

   
14.

День  Знань,
присвячений
початку
нового  2015-
2016 н.р.;

Засту
пник з
вихов
ної 
робот
и

Студ
ентсь
кий 
актив
, 
танц
ювал
ьна 
група
«Вод
ограй
», 
керів
ник 
Гавр
илюк
А.А., 
голов
а 
студп
рофк
ому 
Бана
р 
Л.В.

15.Урочисте
театралізован
е  відкриття
студентської
спартакіади
2015-2016
н.р.;
олімпійський
урок, 

Керів
ник 
фізич
ного 
вихов
ання 
Доліб
а 
М.С.
Худо
жній 
керівн
ик 
Сухор
ук 
В.М.
Голов
а 

Спор
тивн
ий 
секто
р 
студр
ади 
колед
жу, 
студе
нтськ
ий 
драм
гурто
к, 
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студр
ади 
колед
жу 
Сеньк
о І.О.

16.День
студентськог
о
самоврядуван
ня,
18.11.2016;
проведення
зустрічі  за
круглим
столом  за
участю
керівництва
Новоушицько
го  району та
молодіжних
лідерів  краю;

Вихов
на 
части
на

Голов
и рад 
відділ
ень

Сень
ко 
Ірина
Д14г
р 
Бевз
юк 
Андр
ій 
М14 
гр.
Якуб
овськ
ий 
Сергі
й  
А14 
гр.
Молд
ован 
Вікто
р 
Х14 
гр.

17 Активізація 
студентськог
о 
благодійного
руху. 
Благодійні 
акції

1. «Не 
хоче
ш 
году
вати
сво
ю 
армі
ю, 
году
вати
меш
чуж
у», 

2. «Ли
ст 
воїн
у 
АТО
», 

3. «Но
ворі
чні 
віта

Студе
нти 
колед
жу

Воло
нтерс
ька 
група
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ння 
воїн
ам 
АТО
»,

«Приві
тай 
воїна 
із 
Велико
дніми 
святам
и»  

під час яких 
колишні 
студенти 
коледжу та 
батьки 
студентів, які
перебувають 
в зоні АТО 
отримали 
адресні 
допомоги-
посилки із 
листами та 
віршами 
юнаків та 
дівчат 
коледжу

18 З 
метою 
належного 
відзначення 
71-ї річниці  
перемоги у 
Другій 
світовій 
війні 
проведено  
місячник  
патріотично
го 
виховання,

під 
час якого 
студенти та 
викладачі 
підтримали 
акцію 
«Відвідай. 
Низько 
поклонись…
». 

Си
лами 
студентських 
колективів 
впорядковано
почесні 
поховання 
євреїв в 

Студе
нтські
актив
и 
відділ
ень

Курат
ори 
груп  
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урочищі 
«Трихів», 
«Казковий 
ліс», 
пам’ятники 
загиблим в 
роки Другої 
світової 
війни на 
території 
селища. 

19 Екологічна 
акція «Чисте
довкілля» 
Студенти 
спеціальності
«Лісове 
господарство
» прийняли 
активну 
участь в 
озелененні 
селища та 
заліснені 
схилів 
Дністра, 
прибиранні 
території 
селища, 
коледжу.

Студе
нти 
колед
жу

Студе
нти 
механ
ічного
відділ
ення

Голов
а 
студр
ади 
гурто
житк
у 

  
Студ
енти 
спеці
ально
сті 
«Лісо
ве 
госпо
дарст
во»

a. Спортивні досягнення
студентів.

1

Міжобла
сні

змагання
пам’яті

колишнь
ого

викладач
а

коледжу 
І.І.

Вараниці
по

футзалу 
на базі

коледжу 
між

командам
и

Чернівец
ької,

Вінницьк
ої та

Хмельни
цької

областей

Люти
й

2016
року

Керів
ник

фізви
хован

ня

Ко
ман
да
сту
ден
тів
та

вик
лад
ачів
кол
едж

у

ІІ місце

2 Кубок
Новоуши

Траве
нь

Керів
ник

Ко
ман

І місце
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цького
району

по
волейбол

у

2016
року

фізви
хован

ня

да
вик
лад
ачів
кол
едж

у

3

Участь в
обласних
змагання

по
пауерліф

тінгу 
м.

Городок

Люти
й 2016
року

Меха
нічне
відді
ленн

я

Меха
нічне
відді
ленн

я

Цу
піл
о

Окс
ана
АЛ
12
гру
па

Кор
ніє
нко
Ан
дрі
й 

М1
2

І місце

І місце

4

Участь в
обласних
змагання

по
пауерліф

тінгу 
м.

Волочис
ьк

Січень
2016
року

Меха
нічне
відді
ленн

я

Тран
спорт

но-
енерг
етичн

е
відді
ленн

я

Сак
овс
ьки
й

Еду
ард
М1
2гр
упа
Ше
вчу
к

Бог
дан
Е
11
гру
па

І місце

7. Профорієнтаційна робота
Демографічний спад останнього десятиріччя – найгостріша проблема, яка не

обходить  державні,  економічні,  соціальні  інтереси  України.  Останніми  роками
 злободенне  питання  вибору  майбутньої  професії  для  старшокласників
істотно ускладнилося, причина тому  зміни в правилах прийому у вузи, пов'язані із
зовнішнім  тестуванням.  Сьогодні  питання  формування  контингенту  на  новий
навчальний рік стає одним з пріоритетних в навчальних  закладах країни, а значить 
прийшов  час  впровадження  нових  форм  роботи  профорієнтації,  координації
 спільних дій школи і навчального  закладу в цьому напрямі. З проблемами набору
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професійно орієнтованих  абітурієнтів  зустрічаються  зараз  всі  вищі держави  в
цілому.

За цих умов діяльність колективу коледжу  щодо  забезпечення набору на новий
навчальний  рік  стає  не  просто  епізодичною  роботою  влітку, а  триває  протягом
усього року, набуваючи все більш різноманітних форм.   

Перш за все,  складається і  затверджується щорічний план профорієнтаційної
роботи,  в  яку  залучаються  викладачі,   студенти   і,  по  можливості,  випускники
коледжу, закріплені за  певною школою або навчальним  закладом. Протягом року
викладачі  кожної  циклової  комісії,  відвідують випускні  класи шкіл,  де проводить
бесіди  про  пропоновані  спеціальності,  умови  вступу  та  навчання.  Представники
коледжу мають з собою необхідне обладнання: портативний комп'ютер, проектор,
екран,  за  допомогою яких  демонструють  учням  профорієнтаційний фільм,  який
демонструє  матеріально-технічну  базу  коледжу,  професії  та  спеціальності,  які 
надаються  в  коледжі,  його  спортивне  і  культурне  життя,  соціальне  забезпечення
студентів та ін.
 Наші студенти одержують завдання протягом року відвідати  рідну школу   з
матеріалом  по профорієнтації, або ж пропонується, як творче завдання,  публікація
оголошення в місцевій або районній газеті  про професію, яку вони одержують в
стінах нашого коледжу.

 Крім  того,  на  підприємствах,  де  наші  студенти  проходять  практику,  -
обов'язково є місце для профорієнтаційної інформації про наш коледж.             

Однією  з  яскравих  подій  в  житті  коледжу  є  День  відкритих  дверей,  куди
запрошуються  випускники  селища  і  сусідніх  районів,  їх  батьки,  викладачі  і
директори шкіл, які в подальшому  надають нам  неоцінну допомогу.    

Щорічно  в  травні  починає  роботу  приймальна  комісія,  першочерговим
завданням  якої  є  максимальна  увага  до  особи  кожного  абітурієнта.  Бесіда  із
вступником,  його  батьками,  індивідуальне  і  групове  консультування  по  вибору
професії  з  урахуванням  особистих  характеристик,   допомога  в  отриманні  повної
інформації щодо вступу з боку членів комісії і викладачів-консультантів - обов'язкові
вимоги,  які  повинні  виконуватися  колективом  неухильно.  Організація  роботи
приймальної комісії  знаходиться під постійним контролем адміністрації.

Але  при  всій  різноманітності  форм  і  методів  роботи  з  майбутніми 
абітурієнтами  не  можна  забувати  про  те,  що  головним  для  них  при  виборі
навчального  закладу  буде  його  авторитет  на  ринку  освітніх  послуг,  який
забезпечується систематичною і копіткою роботою всього педагогічного колективу
над формуванням і  підтримкою його високого рівня.  Вдячні відгуки випускників
про навчання,  високі  оцінки роботодавців  про якість  підготовки наших фахівців,
пропозиції про працевлаштування з боку підприємств, бажання батьків – колишніх
наших випускників дати освіту своїм дітям саме в стінах нашого коледжу – все це
говорить про те, що колектив перебуває  на правильному шляху. 

В  умовах  наближення  демографічного  спаду  до  своєї  критичної  точки  ми
бачимо  перспективи  своєї  діяльності  в  більш  широкому  охопленні
профорієнтаційною роботою всієї  території  регіону, в розвитку ступеневої освіти 
«школа - коледж – вуз», оскільки перевага цієї схеми наявна - отримання професії,
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певного ступеня вищої освіти, можливості її продовження в обласних і столичних
вузах, з якими  коледж має  прямі договори, економія сімейного бюджету, гарантія
якісного навчання і необхідність  наших випускників на ринку праці.

Отже, на сьогоднішній день в Новоушицькому коледжі ПДАТУвже:
- поновлено стенд-оголошення «Абітурієнт 2016»;
- виготовлено банер  „Абітурієнту  2016 ”;
- члени відбіркової комісії і викладачі циклових комісій коледжу прийняли

активну  участь  в  організації   „Днів  відкритих  дверей”,   які  проводилися  згідно
графіку(березень\квітень);

- на батьківських зборах та зустрічах з студентами денної і заочної форми
навчання, випускниками проведено профорієнтаційну роботу (квітень\червень);

- розіслано  листи  директорам  шкіл  району  з  інформацією  про  вступну
компанію;

- розіслано  листи  директорам  професійних  ліцеїв  з  зразками  угод  на
співпрацю;

- залучено  до  профорієнтаційної  роботи  студентів:   вони  розклеювали
листівки з оголошеннями про набір до коледжу в 2016 році в населених пунктах
нашої  області  та  сусідніх  областей;  співпрацювали  з  газетами  нашої  області  та
сусідніх  областей  (оголошення  про  набір  –  Нова  Ушиця,  Муровані  Куриловці,
Староконстянтинів, Стара Синява, Вінківці, Львів);

- проведено  профорієнтаційну роз’яснювальну роботу серед молоді різних
населених пунктів (зустріч з випускниками шкіл району та області).

8. Фінансова діяльність
1. Загальний фонд

По загальному фонду коледж профінансовано по поточних видатках   100% від 
запланованого, в  сумі 8319,7  тис. грн.,  
        По капітальних  видатках  фінансування не проводяться.
Видатки за загальним фондом в 2016році  складають в  сумі  8319,7  тис. грн,.
Повністю  проведено розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, 
заробітної плати з нарахуваннями , стипендій та індексації стипендії  студентам, 
харчування та інші виплати студентам-сиротам. 
Заборгованості  за коледжем станом на 1 січня  2017 року немає .  
        

2. Спеціальний фонд

2.1. Надійшло  кошів  на рахунок Державного казначейства,надходження  від плати 
за послуги,що надаються бюджетними установами всього -869,4 тис. грн..
В розрізі поступлень: 
          - від плати  за навчання                                  -     166,5 тис. грн
          - від плати за  проживання в гуртожитку студентів  -214,3 тис. грн
        - поступлення від оренди майна                          -   14,7 тис.  грн.
         -поступлення від реалізації майна                      -4,5 тис. грн..
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         -надходжєння від господарської діяльності – 469,4тис.грн.                             
від послуг спортзалу-                                    2,3  тис. грн..
навчально-дослідним господарством-        284,7  тис.  грн.
від навчально-виробничого саду-               182,4  тис. грн..

Проведено видатків за спеціальним фондом на суму  -      901,3  тис.  грн. :
 В розрізі   класифікації видатків витрачено :

● на заробітну  плату-                                              326,5  тис. грн.
● нарахування на заробітну плата -                           69,6 тис. грн.
●  придбання предметів ,матеріалів,інвентаря –         288,4 тис. грн..
● оплата утримання транспортних засобів —          39,6   тис. грн.
● послуги звязку  -                                                    23,0 тис. грн
● видатки на відрядження -                                       13,8   тис. грн.
● інші послуги сторонніх організацій                       28,9  тис. грн.
● оплата комунальних послуг та енергоносіїв -      84,7  тис. грн.
● інші видатки(страхування,податки)                       6,8 тис. грн..

В тому  числі :
на придбання обладнання і предметів довготривалого користувааня в сумі                   
- 20,0 тис. грн.
Заборгованості  за коледжем станом на 1 січня  2017 року немає .  

2.2. Надійшло  коштів  на рахунок Державного казначейства,надходження як 
інші джерела власних надходжень всього -43,9 тис. грн..

          - благодійні внески                                  -      43,9 тис. грн
В розрізі   класифікації видатків витрачено :-160,1 тис. грн..

● придбання предметів , матеріалів, інвентаря для поточного ремонту  –         
153,2 тис. грн..

● оплата утримання транспортних засобів —         6,9    тис. грн.

9. Господарська діяльність
В 2016 році значна увага приділялась утриманню навчально-матеріальної бази

коледжу  в  належному  стані,  виконано  робіт  на  суму  44,7  тис.  грн.,  зокрема:
проведено  ремонт  аварійний  ремонт  покрівлі  спортивно-побутового  корпусу
площею 110 м2  на суму 6 тис. грн., покрівлі гуртожитку, навчальних лабораторій та
начально-лабораторного корпусу Проводиться поточний ремонт гуртожитку на, який
витрачено 28 тис. грн. та ще має бути затрачено 6 тис.грн. Також проведено аварійні
внутрішні ремонти навчально-лабораторного та спортивного-побутового корпусів, в
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тому  числі  адміністративних  приміщень,  кабінетів  і  лабораторій
(побілка,фарбування).

Перед підготовкою до опалювального сезону  2016  році.  було проведено  ряд
робіт: перевірку систем вентиляції і димовивідних пристроїв, експертизу з наданням
необхідних висновків двох котлів НІІСТУ-5.

Проведено  тендер  на  закупівлю  природного  газу  на  суму  1,05  млн.  грн.  та
електроенергії на суму 0,4 млн.грн.

Боргів за енергоносії станом на 01.12.2016 коледж не має.

Директор коледжу О.М.Альльонов
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7.5. ЗВІТ ПРО РОБОТУ СНЯТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПДАТУ

1.1. Структура коледжу   - В структуру коледжу входять 2 відділення: 
«Механізація агропромислового господарства» 
«Аграрне виробництво та економіка».

Таблиця 1
Напрями підготовки та спеціальності

№
з/п

Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація 

6.100102 «Процеси, 
машини та обладнання 
агропромислового 
виробництва»

5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин 
і обладнання
агропромислового 
виробництва»

Технік-механік 
сільськогосподарського 
виробництва

2
6.090101 «Агрономія»

5.09010103
«Виробництво і переробка 
продукції рослинництва»

Агротехнік

3
6.090101 «Агрономія»

5.09010102
«Організація і технологія ведення 
фермерського господарства

Фахівець з організації і 
ведення фермерського 
господарства

4 6.030507 «Комерційна 
діяльність»

5.03050702 
«Комерційна діяльність» Агент  комерційних послуг

5
6.030509 «Облік і аудит»

5.03050901
 «Бухгалтерський облік» Бухгалтер

6 6.100102 «Процеси, 
машини та обладнання 
агропромислового 
виробництва»

208
«Агроінженерія»

Технік-механік 
сільськогосподарського 
виробництва

7
6.090101 «Агрономія»

201
«Агрономія» Агротехнік

8

6.090101 «Агрономія»
201
«Агрономія»

Фахівець з організації і 
ведення фермерського 
господарства

9 6.030507 «Комерційна 
діяльність»

075
«Маркетинг» Агент  комерційних послуг

10
6.030509 «Облік і аудит»

071
«Облік і оподаткування» Бухгалтер

Підготовка  молодших  спеціалістів  здійснюється  за  5  спеціальностями  на
підставі ліцензій і сертифікатів. Випускники коледжу мають можливість отримати
робітничі професії відповідно до свого профілю за 5 спеціальностями.
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Таблиця 2
Ліцензовані обсяги прийому

№
з/п

Код і назва напряму
підготовки

Код і назва
спеціальності

Ліцензов
аний
обсяг

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Р
ів

ен
ь

ак
ре

ди
та

ці
ї

Контингент
студентів

де
нн

а

за
оч

на

вс
ьо

го

де
нн

а

за
оч

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 6.100102 

«Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва»

5.10010201
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання
агропромислового 
виробництва»

50 25 НД –І 
№ 2372808
01.07.2018

I 116 116 0

2.

6.090101 «Агрономія»

5.09010103
«Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва»

50 25 НД –І 
№ 2372809
01.07.2018

I 39 39 0

3.

6.090101 «Агрономія»

5.09010102
«Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

25 - НД –І 
№ 2373208
01.07.2024р

I 0

4. 6.030507 «Комерційна 
діяльність»

5.03050702 
«Комерційна 
діяльність»

25 - НД –І 
№ 2372807
01.07.2018

I 33 33 0

5.
6.030509 «Облік і 
аудит»

5.03050901
 «Бухгалтерський 
облік»

30 - НД –І 
№ 2372810
01.07.2017

I 6 6 0

1. 6.100102 «Процеси, 
машини та обладнання
агропромислового 
виробництва»

208
«Агроінженерія»

19 - НД –І 
№ 2372808
01.07.2018

I 19 19 0

2.
6.090101 «Агрономія»

201
«Агрономія»

17 - НД –І 
№ 2372809
01.07.2018

I 17 17 0

3.
6.090101 «Агрономія»

201
«Агрономія»

- - НД –І 
№ 2373208
01.07.2024р

I 0 0 0

4.
6.030507 «Комерційна 
діяльність»

075
«Маркетинг»

10 - НД –І 
№ 2372807
01.07.2018

I 10 10 0

5.
6.030509 «Облік і 
аудит»

071
«Облік і 
оподаткування»

9 - НД –І 
№ 2372810
01.07.2017 

I 9 9 0

Контингент студентів становить: денної форми навчання - 264 особи
    в т. ч. за державним замовленням - 257 осіб. 97,3%, 
    на контрактній основі                     - 7 осіб. 2,7%

    заочна форма навчання    - 0 осіб
    в т. ч. за державним замовленням - 0 осіб,
    на контрактній основі            - 0 осіб.
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2 Кадрове забезпечення навчального процесу

6.1. Штат  - загальна чисельність  штатних працівників становить – 100 чол.
                               з них за сумісництвом – 3 чол.

        педагогічних працівників – 55 чол.
Таблиця 3

Характеристика педагогічного складу

№
з/п

Показники Кількість

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 56
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 1
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 1
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» -
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» -
6. викладачі,  нагороджені  відзнаками  Міністерства  аграрної  політики  та

продовольства України
-

7. Викладачі-методисти 5
8. Старші викладачі 2
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 32
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 8
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 7
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 2

Таблиця 4
Підвищення педагогічної кваліфікації

№
з/п

ПІБ Посада
Термін

підвищення
Місце підвищення

Прим
ітка

1. Фреюк
 Ольга Олексіївна

викладач з 8.02 по
19.02.16 р.

Івано-Франківський обласний  
інститут післядипломної 
педагогічної освіти

2. Студенікіна
 Світлана 
Володимирівна

викладач з  23.03 по
23.04.16 р.

Подільський ДАТУ

3. Миронюк 
Марія Михайлівна

викладач з  19.09 по
19.10.16 р..

Подільський ДАТУ

4. Кіцул 
Тетяна Миколаївна

викладач з  19.09 по
19.10.16 р..

Подільський ДАТУ

5. Равлюк
 Тетяна Василівна

викладач з  19.09 по
19.10.16 р..

Подільський ДАТУ

6. Волощук 
Олександр Ілліч

викладач з 12.09 по
23.09.16 р.

Івано-Франківський обласний  
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

7. Лаготюк 
Олександр Демидович

викладач з 15.02 по
29.02.16 р.

Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області 

8. Винничук 
Світлана Петрівна

заступник
директора

з навч.
роботи

з 28.11 по
02.12.16р.

Навчально-науковий інститут 
післядип. освіти Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України

3. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
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3.1.Формування контингенту студентів.
Таблиця 5

Результати прийому в 2016 році

сп
ец

іа
ль

ні
ст

ь

вс
ьо

го
Денна форма

Заочна формаНа основі базової
загальної середньої

освіти

На основі базової
загальної середньої

освіти

На основі диплому
кваліфікованого

робітника
всьог

о
держ. контр.

всьог
о

держ. контр.
всьог

о
держ. контр. всього держ.

контр
.

208
«Агроінженерія»

19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201
«Агрономія»

17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201
«Агрономія»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

075
«Маркетинг»

10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

071
«Облік і 
оподаткування»

9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і 
обладнання
агропромисловог
о виробництва»

5 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0

5.09010103
«Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва»

2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Разом 62 55 55 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0

Таблиця 6
Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році

Шифр та назва спеціальності

Випуск фахівців

всього

з них за формою навчання
/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.10010201
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»

43 43 0 0 0

5.09010103
«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

13 13 0 0 0

5.09010102
«Організація і технологія ведення фермерського 
господарства»

9 9 0 0 0

5.03050702
«Комерційна діяльність»

15 10 5 0 0

5.03050901
«Бухгалтерський облік»

10 6 4 0 0

Разом 90 81 9 0 0
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3.3.  Працевлаштування випускників  -  84 випускники коледжу випуску 2016р.
працевлаштовані згідно цільових направлень на навчання та довідок про самостійне
працевлаштування, 6 випускників продовжують навчання у ВНЗ.

3.4. Успішність та якість навчання
Таблиця 7

Рівень навчальних досягнень студентів за 2015-2016 н.р

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
де

нт
ів

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня
,

%

Середній
бал

Кількість
груп із
100 %

успішністю

Пропуски занять на
1 студента,

академічних годин

всього
В т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія
5.03050702 «Комерційна

діяльність»
45 100 31,1 4,1 3 52,3 26,3

5.03050901 «Бухгалтерський
облік»

20 100 30 4,05 2 43 15,5

5.09010102 «Організація і
технологія ведення

фермерського господарства»
34 88,2 23,5 3,8 2 60,4 25,8

5.09010103 «Виробництво і
переробка продукції

рослинництва»
51 92,1 37,3 3,9 2 45 22,4

5.10010201 «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання

агропромислового
виробництва»

157 96 20,4 3,9 4 48 28

Загалом: 307 95 28,5 3,9 13 50 23
Літня екзаменаційна сесія

5.03050702 «Комерційна
діяльність»

45 100 40 4,2 3 47,2 27,2

5.03050901 «Бухгалтерський
облік»

20 100 35 4 2 32,4 24,2

5.09010102 «Організація і
технологія ведення

фермерського господарства»
34 82,3 26,5 3,8 1 50,2 26,4

5.09010103 «Виробництво і
переробка продукції

рослинництва»
51 98 32,2 4,1 2 50 28,4

5.10010201 «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання

агропромислового
виробництва»

155 95 13,3 3,8 5 54 38

Разом 305 95 29,4 4,0 13 47 29
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4. МЕТОДИЧНА РОБОТА
Таблиця 8

Методичне забезпечення навчального процесу

№
п/
п

Циклова комісія
Методичне забезпечення,

%

1 Агрономічних дисциплін 100%
2 Гуманітарних дисциплін 100%
3 Природничо-математичних дисциплін 100%
4 Захисту Вітчизни та фізичного виховання 100%
5 Економічних дисциплін 100%
6 Технічних дисциплін 90%
7 Кураторів навчальних груп 100%
8 Майстрів виробничого навчання 90%
        
У 2016 році проведено:

 5 засідань методичної ради згідно плану роботи.
 Педагогічний семінар /15.03.16р./ «Методика активації навчання з економічних

дисциплін» та професійне читання в рамках школи педагогічної майстерності /
08.12.16 р./ 

 12 відкритих занять, а саме:
1 Мартинюк Василь Васильович –  «Матеріалознавство і технічний сервіс» на тему

«Основи теорії різання металів» /17.02.16р./
2 Тремтячий Юрій Романович –  «Основи трудового права» /09.03.16р./
3 Кіщук  Наталія  Романівна  –   біологія   тема  «Закономірності  мінливості»  /

11.03.16р./
4 Мартинюк Сергій Васильович –  «Загальна електротехніка» тема «Транзистори» /

14.03.16р./
5 Удудович Любомир Тарасович –  «Основи охорони праці»  тема «Техніка безпеки,

її значення та завдання» /15.03.16р./
6 Волощук Олександр Ілліч - фізичне виховання   тема «Волейбол» /27.10.16р./
7 Равлюк  Тетяна  Василівна   «Податкова  система»   тема  «Податок  на  майно»  /

04.11.16р./
8 Миронюк Марія Михайлівна  «Основи менеджменту»  тема «Теорія і практика

мотивації. Контроль у системі менеджменту» /07.11.16р./
9 Левко Марія Миколаївна –  «Основи філософських знань» тема «Філософія XІX-

XXст.»
10 Майданська Світлана Романівна  географія  тема «Країни Північної Америки» /

16.11.16р./
11 Кіцул  Тетяна  Миколаївна   «Фінансовий  обліку»   тему  «Фінансовий  облік  та
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оплата праці» /30.11.16р./
12 Левко Марія  Миколаївна  –   «Основи філософських знань»  тема  «Цінності  в

житті людини і суспільства» /08.12.16р./
 
В 2016 році було атестовано 17 викладачів, а саме:
1.  За  позачерговою  атестацією  з  оцінкою  «відповідає  займаній  посаді» з
присвоєнням  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст  вищої  категорії» викладач
Богданюк Тетяна Романівна
2. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з присвоєнням
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» викладачі:

1. Бордун Наталія Анатоліївна
2. Тремтячий Юрій Романович
3. Кіщук Наталія Романівна
4. Лазарєва Вікторія Іванівна
5. Захаркевич Ігор Олександрович

3.За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з підтвердженням
відповідності  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст  вищої
категорії» та педагогічного звання «викладач-методист» викладачі:

1. Чеховський Степан Ярославович
2. Мартинюк Василь Васильович

4.  За  черговою  атестацією  з  оцінкою  «відповідає  займаній  посаді» з
підтвердженням  відповідності  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст  вищої  категорії»  та  педагогічного  звання  «старший  викладач»
викладач Борущак Михайло Іванович.
5.  За  черговою  атестацією  з  оцінкою  «відповідає  займаній  посаді» з
підтвердженням  відповідності  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст вищої категорії» викладачі:

1. Фреюк Ольга Олексіївна
2. Калитчук Наталія Михайлівна
3. Калитчук Петро Петрович
4. Мартинюк Сергій Васильович
5. Пасічник Ігор Іванович
6. Студенікін Сергій Геннадійович
7. Студенікіна Світлана Володимирівна

6.  За  черговою  атестацією  з  оцінкою  «відповідає  займаній  посаді»  з
підтвердженням  відповідності  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст першої категорії» викладач Удудович Любомир Тарасович.

 Для  вивчення  і  поширення  кращого  педагогічного  досвіду,  сприяння
підвищенню професійної  майстерності   наші викладачі  взяли участь у виставці-
конкурсі «Педагогічні інновації», що проводився при Науково-методичному центрі
“Агроосвіта”.

В 2016 р на базі коледжу проведено 2 обласні методичні об’єднання викладачів
- обліково-економічних дисциплін (у травні 2016 р) 
- гуманітарних дисциплін (у жовтні 2016 р).
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5. Матеріально-технічне забезпечення
Підготовка  спеціалістів  в  значній  мірі  залежить  від  стану  навчально-

матеріальної  бази.  Матеріальна  база  в  цілому  відповідає  вимогам  навчального
процесу.  В  даний  час  підготовка  спеціалістів  проходить  в  трьох  навчальних
корпусах.

В навчальних корпусах належним чином обладнані 49 кабінетів і лабораторій,
актова зала, бібліотека з книжковим фондом 28 119 примірників, читальна зала на 70
місць. Загальна кількість читачів складає 480 осіб.

Всі  кабінети  та  лабораторії  обладнані  необхідними  приладами,  меблями
навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами.

Навчальна база постійно вдосконалюється, оновлюється.
Кабінети  і  лабораторії  всіх  відділень  оформлені  у  відповідності  до  Закону

України  «Про  мови».  Оформлення  кабінетів  відповідає  профілю  кабінетів,
естетичним вимогам.

Заняття фізичною культурою та спортом проходять в спортзалі,  борцівському
залі, тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику.

Навчально-виробниче  господарство  коледжу  має  353.1023   га  землі,  з  них  –
308,86 га ріллі.  Для проведення механізованих робіт є в наявності  8 тракторів,  4
вантажні автомобілі, 3 автобуси, 10 - с.-г. машин та інше. 

Загальна площа навчальних корпусів складає 11007 м2., навчальна площа 6363
м2.,  на  одного  студента  припадає  24,76  м2.,  що  відповідає  санітарних  нормам.
Санітарно-технічний стан будівель відповідає нормативним показникам.

На балансі коледжу знаходиться 1гуртожиток, житлова площа якого становить
4643  м²  .  У  гуртожитку  є  читальний  зал,  душеві,  побутові  кімнати.  При
центральному корпусі працює актовий зал на 220 місць, спортивний зал загальною
площею 293 м2.

Студенти коледжу щороку мають можливість оздоровиться на оздоровчій базі
коледжу «Прут», що на березі Чорного моря в селі Приморське, Кілійського району,
Одеської області.

Для проведення занять з плавання коледж орендує плавальний басейн в ДЮСШ.
Навчальні аудиторії, лабораторії, кабінети та майстерні відповідають існуючим 
санітарно-гігієнічним вимогам.

6. Організаційна робота
     Навчальний  процес  базується  на  принципах  науковості,  гуманізму,
демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких
політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. Навчальний процес
організуються  з  урахуванням  можливостей  сучасних  інформаційних  технологій
навчання  та  орієнтується  на  формування  освіченої,  гармонійно  розвиненої
особистості,  здатної  до  постійного  оновлення  наукових  знань,  професійної
мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в
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галузях  техніки,  технологій,  системах  управління  та  організації  праці  в  умовах
ринкової економіки. 

Організація  навчального  процесу  у  навчальному  закладі  базується  на  Законі
України "Про освіту",  державних стандартах освіти,  інших актах законодавства з
питань освіти. 

В  коледжі  для  організація  навчального  процесу  створено  2  відділення  і  7
циклових  комісій.  Основним  нормативним  документом,  що  визначає  організацію
навчального процесу є навчальний план. Навчальні плани затверджені директором
коледжу і погоджені ректором Подільського ДАТУ.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік
складається робочий навчальний план. З кожної навчальної дисципліни, яка входить
до  освітньо-професійної  програми  підготовки,  на  підставі  навчальної  програми
дисципліни  та  навчального  плану  викладачами  складається  робоча  навчальна
програма дисципліни, яка є нормативним документом коледжу.

Робоча  навчальна  програма  дисципліни  містить  виклад  конкретного  змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг,
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Форми організації навчання: навчальний процес у коледжі здійснюється у таких
формах:  навчальні  заняття,  виконання індивідуальних завдань,  самостійна  робота
студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основні види навчальних занять у коледжі:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних аграрних

підприємствах району і області із якими підписано договори про співпрацю.
Практична  підготовка  проводиться  в  умовах  професійної  діяльності  під

організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з даного
фаху.

Програма  практичної  підготовки  та  терміни  її  проведення  визначаються
навчальним планом.

Для контролю за навчанням в коледжі є поточний та підсумковий контроль.
Поточний  контроль  здійснюється  під  час  проведення  практичних,

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості
студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю
під  час  навчальних  занять  і  система  оцінювання  рівня  знань  визначаються
відповідною цикловою комісією.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну підсумкову
атестацію студента.

Педагогічна рада є дорадчим органом, що забезпечує колегіальність прийняття
рішень стосовно навчально-методичної і виховної роботи в коледжі.

Педагогічну  раду  очолює  директор  коледжу,  а  в  разі  його  відсутності  –
заступник директора з  навчальної роботи.
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Положення про Педагогічну раду затверджено наказом директора відповідно
до Положення коледжу. В 2016 н.р. в коледжі було проведено 7 засідань педагогічної
ради  на  яких,  згідно  плану  роботи,  розглядалися  питання  навчально-виховного
процесу коледжу.

7. Виховна та спортивно-масова робота
Таблиця 9

Проведення виховних заходів
№
з/п

Заходи, проведені
технікумом/коледжем

Обласні
Всеукраїнські
/регіональні

Відділення ПІБ/група Досягнення

1. Конкурс поезії,
присвячений Дню

української писемності та
мови

Конкурс поезії,
присвячений

Дню української
писемності та

мови
усі відділення

І місце в
коледжі

Тріфонова А.
(студентка

групи БК-21

ІІ місце у
номінації

лірика
(студентка

групи БК-21 
Тріфонова

А.)
2. Огляди-конкурси плакатів

та стіннівок: «Моє
майбутнє – Україна

європейська», «Скажемо
СНІДу НІ!!! Майбутнє без

СНІДу»

Конкурс
стіннівок «Моє

майбутнє –
Україна

європейська»,
приурочений
160-річчю від

дня народження
Франка; конкурс

плакатів
«Скажемо

СНІДу НІ!!!
Майбутнє без

СНІДу»

усі відділення
усі

академічні
групи

ІІ місце в
обласному
конкурсі

стіннівок; 

ІІІ місце в
конкурсі
плакатів;

3. Батьківські збори по
відділеннях з питань:
«Актуальні проблеми
виховання», «Спільна

робота батьків та коледжу
з профілактики
правопорушень,

наркоманії, алкоголізму…»

усі відділення
усі

академічні
групи

4. Тематичні виховні години
до знаменних дат.

Тематичні вечори:
до Дня вчителя,

«Хвала рукам що пахнуть
хлібом», «Наш Каменяр»

до 160-річчя від дня
народження Франка «Дума

про Кобзаря», до Дня
матері.

Урочистості з нагоди Дня
студента

усі відділення 
ОК-21

ЕРМ-32
ЕРМ-21

БК-31
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5. В рамках
«Всеукраїнського
тижня правових
знань» - круглий
стіл «Проблеми

подолання
корупції в судовій

системі» (за
участю нач.

Снятинського рай
управління

юстиції 
Бойди М.Д.)

6. Зустріч із працівниками
правоохоронних органів.
Правовий лекторій «Твоя

правова культура»

усі
академічні

групи

7. Конференції:
«Планета в

твоїх руках»,
«Україна і

європейська
спільнота»,
«Органічне

землеробство в
Україні»
(комісія

агрономічних
дисциплін)

8. Огляд-конкурс композицій
«Щедроти рідної землі»

9. 1) Конкурс
«Бурштинове

намисто»
2) «Пісенний

вернісаж»

І-ІІ місця у
конкурсі

«Бурштинове
намисто»;
І місце -

«Пісенний
вернісаж»

10. Уроки здоров’я і краси усі
академічні

групи
11. Уроки пам’яті з

переглядом кінофільмів
про Голодомор 1932-33

років

усі
академічні

групи

12. Інформаційні бесіди
«Події в світі та в Україні»

усі
академічні

групи
13. Зустрічі із письменниками

Покуття
усі

академічні
групи

14. Участь у
Відкритому
фестивалі-
конкурсі

художньої
творчості

«АГРОУНІФЕСТ-
2016»

І місце в
інструментал
ьному жанрі

(«Барви
Карпат»);
І місце в

театральному
жанрі

(літературно-
музична
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композиція;
Диплом за

відродження
декоративно-
прикладного

мистецтва
(студентка

групи
ВПР-41 

Гаврилюк
Богдана)

15. Перегляд вистав
Коломийського народного

драмтеатру «Коханий
нелюб»

усі
академічні

групи

16. Екскурсії: в Київ, Львів,
Умань, Кам’янець

Подільський, Хотин,
Кривче

групи ОМ-11,
БК-31

17. Екскурсії на тематичні
виставки в музей Василя
Касіяна та музей Марка

Черемшини

Студенти І-ІІ
курсів

18. Туристичні походи в
Карпати

усі
академічні

групи
19. Конкурс «Кращий студент

року – 2015»
Регіональний

конкурс «Студент
року»

Переможець
у

загальноколе
джівському

конкурсі
Гаврилюк
Богдана,

представляла
заклад на

регіональном
у конкурсі у
м. Мукачево

20. Волонтерські акції:
«СНІД – стосується

кожного»

Участь у
Всеукраїнській

акції в рамках «16
днів проти

насильства»
21. Профілактична операція

«Урок»
студрада

22. Урочистості з нагоди
вручення дипломів «Що ж,

відлітайте ключем

випускники

23. Тематичні книжкові
виставки у бібліотеці до

знаменних дат

бібліотека

7.2.Спортивні досягнення студентів.
 Проведено змагання XXV студентських спортивних ігор з 12 видів спорту, а саме:

 легка-атлетика;
 міні-футбол;
 волейбол (дівчата);
 настільний теніс;
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 гирьовий спорт;
 баскетбол (юнаки, дівчата);
 шахи;
 шашки;
 легкоатлетичний крос;
 плавання.

 Прийняли  участь  в  першості  і  кубку  району  з  міні-футболу  серед  чоловічих
команд, де стали переможцями і володарями кубка Снятинського району.
 Прийняли  участь  в  кубку  Косівщини  по  волейболу  серед  жіночих  команд,
здобувши перемогу над усіма командами, стали володарями кубка Косівщини.
 І місце в першості області серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з міні-футболу серед
юнаків.
 І місце в першості області по волейболу серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації серед
дівчат.
 ІІ місце першість області  серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації  по волейболу серед
юнаків.
 Переможці зональної першості України серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
з міні-футболу юнаки.
 Переможці зональної першості України серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
з волейболу серед дівчат.
 ІІІ  місце  в  Першості  України  з  міні-футболу  серед  аграрних  ВНЗ  І-ІІ  рівня
акредитації серед юнаків.
 IV місце  в  Першості  України  по  волейболу  серед  аграрних  ВНЗ  І-ІІ  рівня
акредитації серед дівчат.
 3 студента чемпіони області з гирьового спорту:

 Шатрук Мирослав,
 Клим Роман,
 Левчук Віталій.

 Срібний призер області з боксу: Гарбар Олександр.
 Переможець міжнародного турніру «Кубку Львова»  Нарадчук Віталій,  чемпіон
області, КМС.

8. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота знаходиться в полі зору адміністрації та колективу
коледжу  протягом  всього  часу  і  базується  насамперед  на  інформаційно-
просвітницькій  діяльності:  викладачі  закладу  постійно  відвідують  школи
Снятинського  та  ближніх  районів,  студенти  коледжу  діляться  враженнями  від
навчання  із  молодшими  друзями  вдома  (забезпечуємо  їх  відповідним  рекламно-
буклетним матеріалом). Практикуємо також виїзди у школи району із концертною
програмою «Давайте знайомитись…». 18.11.2016 р. у нашому навчальному закладі
спільно  із  працівниками  Центру  зайнятості  м.  Снятин було  проведено  «Ярмарку
карєри»,  запрошено  всі  школи  району.  Співпрацюємо  з  Коломийським  центром
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зайнятості.  30.11.2016  р  проводився   «Ярмарок  кар’єри»  презентація  навчальних
закладів, де коледж прийняв безпосередньо участь. 

9. Фінансова діяльність

1.Загальний фонд
Кошторисні призначення на 2016 р. 
по загальному фонду становлять 6 733 860 грн., 
по спеціальному фонду 1 194 884 грн. 
Разом           7 928 744 грн.

У листопаді  2016 р. зменшено фінансування на  40 000 грн., 
 у грудні на 60 000 грн.
Кошторис на 2016 рік із змінами становить 6 633 860 грн. та 1 194 884 грн.
Разом 7 828 744 грн.

За 11 місяців 2016 року з державного бюджету надійшло  асигнувань у сумі  
5 957 160 гривень.
Кошти були витрачені згідно кошторису та  плану використання бюджетних коштів 
на наступні статті, а саме :
 на заробітну плату                                  3 346 604,52 грн.,
матеріальна допомога на оздоровлення  (педагогічним працівникам)
                139 072,75 грн.,
матеріальна допомога  іншим категоріям                 55 901,75 грн.,
Нарахування на зарплату                                          682 879,07 грн.,
На харчування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування     

                     17 620 грн.,
На придбання предметів гардеробу дітям сиротам       386.75.грн.,                                 
стипендія                                                                  1 496 023,72 грн.,
 в т.ч. індексація                                                           40 397,37 грн.,
допомога і премія                                                           144 988 грн.,
На комунальні платежі                                              413 645,94 грн.,
в т.ч. на водопостачання і водовідведення                    16 000 грн.,
Електроенергія                                                          148 050,82 грн.,
Газ і транспортування                                              156 115,12 грн. 
Інші енергоносії ( дрова)                                                 93 480 грн.
Всього касові видатки по загальному фонду  станом на 01.12.2016 р. становлять

   5 957 160 грн.   
Кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.12 .2016 р.  
становить 79 818.32 грн. (нарахування на заробітну плату, яка виникла у зв’язку з 
непередбачуваними витратами у листопаді 2016 р.)

2. Спеціальний фонд
Залишок на початок року - 12 860.30 грн.
Від послуг наданих    установою  надійшло на спеціальний рахунок 

1 147 081,67 грн.
 в т. ч від послуг, які надаються установою згідно з їх основною діяльністю – 
                                                                            88 832,97 грн., 
господарської діяльності                                  1 058 248,70 грн. а саме від :
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Платне  навчання                                                     87 760  грн.,
квартплата                              198 695,41 грн.,
гуртожиток                    148 004,97 грн.,
послуги                           64 904,34 грн.,
Документи про освіту               12 697,27 грн.,
путівки   на базу  відпочинку                                      18 000 грн., 
філія Перспектив                610 064,75 грн.,
інші надходження                   6 954,93 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять -1 149 524,85 грн.,
а саме :
на заробітну плату                 318 347,64 грн.,
в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення (педагогічних працівників)   

            4 335 грн., 
матеріальна допомога   іншим категоріям                      12 192 грн.,    
нарахування на зарплату                                            72 597, 40 грн.,
придбання товарів                                             73 647,42 грн.,
а саме : канц. Товари                                                     13 639 грн.,
паливно-мастильні та
запчастини                                    42 483 грн.,
навчальна література, дипломи, атестати, свідоцтва, студентські квитки      
                 17 525.42 грн.,
Послуги (крім комунальних)               258 578,28 грн..
а саме:  встановлення пластикових вікон                     199 950 грн.
поточний ремонт гуртожитку               3 248 грн.;
корпусу                                                             21 542 грн.
інші послуги                               33 838,28 грн.
Відрядження                                 21 608,28 грн.,
Комунальні платежі                                           157 820,38 грн.,
в т.ч. Водопостачання і водовідведення              27 147,09 грн.,
Електроенергія                             60 593,48 грн.,
Газ і транспортування                 70 079,81 грн.
Інші видатки                            246 925,45 грн.
(ПДВ – 234 972,04 грн.; под. за землю, майно,  екологічний  11 953,41 грн.)  
Залишок коштів на 01.12.2016 р.- 10 417,12 грн.

2.1 Спеціальний фонд (благодійний)
Залишок на початок року 2.07 грн.

На  благодійний  рахунок  від  юридичних  та  фізичних  осіб  для  зміцнення
матеріально-технічної бази коледжу  поступило       56 886 грн.,

Кошти  були  використані  по  призначенню.  Касові  видатки  по  рахунку
благодійних фондів становить                            46 198.04 грн., 

а саме: придбання товарів                          33 546.84 грн.,
Благодійна допомога у вигляді товару                        8 670 грн. 

 а саме: - заготовлено дров на суму                     560 грн.,
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комп’ютер, принтер, чорнило на суму                         8 110 грн.
Послуги (крім комунальних)                                    3 981.20 грн.

Залишок коштів на 01.12.2016 року 10 690.03 грн.

9. Господарська діяльність
У  І  кварталі  2016  р.  заключено  договір  на  купівлю  природного  газу  для

котельні  яка  опалює  гуртожиток  (населення)  №  145/16-ТЕ(Т)-16   з  Публічним
акціонерним товариством «Національна  акціонерна  компанія  «Нафтогаз  України»
Загальна вартість становить - 49 239,55 грн. 

Ціна за  1000 куб.м. природного газу  разом з ПДВ становить 2 140,85 грн., з
01.11.2016 р. встановлена ціна за 1000 куб.м.газу 5 930.40 грн.

Договір  №  145/16-БО(Т)-16  для   купівлі  природного  газу  для  опалення
навчальних  корпусів. Загальна вартість становить 86 281,74 грн. Ціна за  1000 куб.м.
природного газу  разом з ПДВ становить  7 502,76 грн. З 01.11.2016 р.  встановлена
ціна за 1000 куб.м.газу 8 182,80 грн. 

Крім  цього  було  заключкео  договори  з  Івано-Франківськгаз  про  розподіл
природного газу що становив  863 грн за 1тис.м.куб газу.  

Договір за транспортування природного газу магістральними трубопроводами
з  Богородчанським  ЛВУМГ  Філії  Прикарпаттрансгаз,  що  становило  7.20  грн.  за
тисячу  м.куб.  природного  газу.  У  зв’язку  з  високою  ціною  на  газ  опалення
проводилося  тільки  у  І  кварталі  2016  р.,  а  ІУ  квартал   опалювали  дровами,  які
закуплено за бюджетні кошти, на суму 93 480 грн.

Договір  про постачання електричної  енергії  за  державні  кошти № 1 з  ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Снятинський РЕМ  на загальну суму 199 695 грн. 

У зв’язку з підвищенням цін на електроенергію заключено додаткову угоду  до
кінця 2016 р. на суму 49 106.82 грн.
 Заключено  договір  з  комунальним  підприємством  «Водоканал»  на  послуги
централізованого водопостачання і водовідведення на суму 36 000грн. 

Додаткова угода до кінця 2016 р. на 11 500 грн.
З іншими організаціями та установами  заключалися  договора на постачання

товарів, матеріалів та надання послуг:
Договір №49 на резервування земельної ділянки бази відпочинку «Прут»
 с. Приморське Кілійського району Одеської області. Загальна площа ділянки

становить  2297  кв.м.  Сума  орендної  плати  за  землю  становить  11 049,89  грн.
Одержано  доходів  від  бази  відпочинку  18 000  грн.  На  базі  відпочинку  «Прут»
проводимо щорічно оздоровлення студентів та працівників 

Договір  оренди  державного  майна  з  ПАТ «Київстар»,  розміщення  станції
мобільного зв’язку  коледж отримує доходи в сумі 39354,26 грн. за рік. З листопада
2016 р.  з ПАТ «Київстар» заключна додаткова угода.
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         З ПП Вірченко про надання частини столової в оренду. Загальна сума доходів
становить 1022 грн. на рік. 

Модультранс послуги майстерні на суму 7500 грн.
За  коледжем  згідно довідки відділу Держземагенства облікується  353.1023 га

землі і надається грошова оцінка землі по категоріям. Ріллі 308.8622 га 
Грошова оцінка ріллі становить 34 337.39 грн. за 1 га. 
Виготовлено 17 проектів землеустрою, з них 3 готові. 
Заключено договір на надання агротехнічних послуг з ПрАТ «Зернопродукт

МХП»  «Перспектив»,  а  також  договір  підряду  на  переробку  давальницької
сировини.,  в  результаті  чого коледж отримав 600 064.75 грн.  доходів.  З  цієї  суми
сплачено ПДВ в сумі  100 010,79 грн.  Сума чистого доходу  від  послуг  становить
500 053,95 грн. Кошти від наданих послуг розподілено на  різні видатки коледжу, а
саме :

- заробітна плата з нарахуваннями   114 085.52 грн ;
- ПДВ                                                   175 490.05 грн;
- Встановлення пластикових вікон        199 950 грн ;
- Комунальні послуги                           72 946.77 грн; 
- Бензин                                                  37 592.40 грн;
Всього на суму                                       600 064.75 грн.

Звіт  розглянуто  і  затверджено  на  засіданні  педагогічної  Ради  Снятинського
коледжу Подільського ДАТУ  «12 » грудня  2016 р. 

Директор коледжу   І. В. Калитчук
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7.6. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ХОТИНСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ПДАТУ

1. Загальна характеристика навчального закладу

- Структура технікуму
В структуру входять такі відділення: 

- Бухгалтерський облік
- Механізація сільського господарства

Таблиця 1
Напрями підготовки та спеціальності

№
з/п

Галузі знань Шифр та назва спеціальності Кваліфікація

1 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування бухгалтер

2 20 Аграрні науки 
та продовольство

208 Агроінженерія технік-механік

3 0305 Економіка і 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

бухгалтер

4 1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

5.10010201 Експлуатація та
ремонт машин і обладнання

АПВ
технік-механік

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за двома спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2018 року.

Крім  того  випускники  коледжу(технікуму)  мають  можливість  отримати
робітничі професії відповідно до свого профілю за двома спеціальностями: Водій
автотранспортних засобів категорії «В», «С»; «Тракторист-машиніст категорії «А»,
«А1», «В», «В1».

Таблиця 2
Ліцензовані обсяги прийому

№
Код і назва

напряму
підготовки

Код і назва
спеціальності

Ліцензо-
ваний
обсяг Номер

сертифікат,
термін дії
ліцензії

Р
ів

ен
ь 

ак
ре

ди
та

ці
ї

Контингент
студентів

Д
ен

на

За
оч

на

В
сь

ог
о

Д
ен

на

За
оч

на

1
0305 

Економіка і
підприємництв

о

5.03050901 
Бухгалтерський

облік
80

Сертифікат
НД №235670

Ліцензія
АЕ №636463

До
01.07.2018

І 80 80 -

2 1001
Техніка та
енергетика

5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і

75 30 Сертифікат
НД №235671

Ліцензія

І 19
8

15
4

44



274

аграрного
виробництва

обладнання АПВ
АЕ №636463

До
01.07.2018

Чергове ліцензування 01.07.2018 року.
 
Контингент студентів становить: денної форми навчання 234 осіб в тому числі

на державному бюджеті навчаються 210 осіб. ( 89,8%), на контрактній основі – 24
осіб (10,2%).

Заочна форма навчання – 44 студентів в тому числі за державним замовленням
– 43 особи (97,7%), на контрактній основі – 1 особа (2,3%).

2. Кадрове забезпечення навчального процесу

Таблиця 3
Характеристика педагогічного складу 

№
з/
п

Показники Кількість

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 44
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 1
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 5
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 2
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» -
6. Викладачі,  нагороджені  відзнаками  Міністерства  аграрної  політики  та

продовольства України, Міністерства освіти 3
7. Викладачі-методисти 5
8. Старші викладачі 5
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 29
10
.

Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 10

11
.

Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 3

12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 2

Таблиця 4
Підвищення педагогічної кваліфікації

№
з/
п

ПІБ Посада
Термін

підвищення
Місце підвищення Примітки

1. Ісанчук 
Світлана 
Михайлівна

викладач 02.03.2015-
02.04.2015

Чернівецький обласний
інститут післядипломної

освіти

Свідоцтво 
№ 167 від
05.02.2016

2. Перевозник 
Семен 
Васильович

викладач 19.09.2016-
19.10.2016

Подільський ДАТУ, кафедра
фізико-математичних та

загально технічних
дисциплін

Свідоцтво 
№ 134-04 від

19.10.2016
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№
з/
п

ПІБ Посада
Термін

підвищення
Місце підвищення Примітки

3. Яковчук Таїсія 
Вікторівна 

викладач 19.09.2016-
19.10.2016

Подільський ДАТУ, кафедра
обліку і оподаткування

Свідоцтво 
№ 134-03 від

19.10.2016
4. Лепешко 

Тетяна 
Василівна

викладач 01.11.2016-
01.12.2016

Подільський ДАТУ, кафедра
ремонту машин та
енергообладнання

Свідоцтво
№ 134-06 від

01.12.2016
5. Гончар 

Олександр 
Володимирови
ч

Заступни
к 
директор
а - НВР

07.04.2015-
07.0.2015

НУБІП, інститут
підвищення кваліфікації

Свідоцтво №
73-02 від

02.12.2016 

3. Навчальна робота

- Формування контингенту студентів

Таблиця 5
Результати прийому в 2016 році

Спеціальність

В
сь

ог
о Денна форма

Заочна формаНа основі базової
загальної

середньої освіти

На основі
повної

загальної
середньої

освіти

На основі
диплому

кваліфікованог
о робітника

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
.

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
.

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр
.

вс
ьо

го

Д
ер

ж
.

К
он

тр

071 Облік і оподаткування 28 28 25 3 - - - - - - - - -

208 Агроінженерія 53 39 39 - 3 3 - 11 11 - - - -

Разом 82 67 64 3 3 3 - 11 11 - - - -

Таблиця 6
Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році

Шифр та назва спеціальності 

Випуск фахівців 

всього
з них за формою навчання/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.03050901 Бухгалтерський облік 41 23 18 - -
5.10010201Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання АПВ

67 57 - 10 -

Разом 108 80 18 10 -

Таблиця 7
Працевлаштування випускників
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Шифр та назва
спеціальності

Випуск
фахівців

Праце-
влашто

вано

Не
працевла
штовано

Продов-
жують

навчання
у ВНЗ

Призив до
збройних сил

України

Інші
прич
и-ни

5.03050901
Бухгалтерський облік

41 22 1 24 - 1

5.10010201Експлуатація
та  ремонт  машин  і
обладнання АПВ

57 27 2 18 1 1

- Успішність та якість навчання.
Таблиця 8

Рівень навчальних досягнень студентів

Спеціальність К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Якісний
показник
навчання

Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,

академічних годин

П
о 

ст
уд

ен
та

х

П
о 

оц
ін

ка
х

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Літня екзаменаційна сесія
5.03050901 
Бухгалтерський облік

92 93,4 61,0 72,8 4,0  4 60 28

5.10010201Експлуатація 
та ремонт машин і 
обладнання АПВ

154 86,4 33,2 81,0 4,0 3 40 22

Загалом: 246 89,9 47,1 76,9 4,0 7 50 25
Зимова екзаменаційна сесія

5.03050901 
Бухгалтерський облік

80 91,4 80,6 32,5 3,9 1 52 36

5.10010201Експлуатація 
та ремонт машин і 
обладнання АПВ

154 76,3 61,6 60,0 3,8 2 53 37

Загалом: 234 83,9 71,1 46,25 3,85 3 52,5 36,5

4. Методична робота

Таблиця 9
Методичне забезпечення навчального процесу
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№
з/п

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
1. Професійної  та  практичної  підготовки  спеціальності

«Експлуатація  та  ремонт  машин  і  обладнання
агропромислового виробництва»

94

2. Професійної  та  практичної  підготовки  спеціальності
«Бухгалтерський облік»

96

3. Дисциплін природничо-наукової підготовки 98
4. Дисциплін  гуманітарної  та  соціально-економічної

підготовки
98

5. Загальноосвітніх дисциплін 96
6. Фізичної культури та спорту 97
7. Методичне об’єднання кураторів груп 98

Таблиця 10
Засідання методичної ради

Термін Порядок денний Доповідач
Січень 
2016 р.

1.  Про  результати  перевірки  навчально-методичного
забезпечення дисциплін, журналів навчальних груп.
2.  Педагогічна  культура  викладача  –  важлива  умова
підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
3. Методика використання комп’ютерних технологій при
вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік».

Заступник  директора  з
навчальної роботи
Практичний психолог

Голова циклової комісії

Березень 
2016 р.

1.  Підвищення  ефективності  проведення  практичних  і
семінарських  занять  при  викладанні  дисциплін
природничо-наукової підготовки.
2. Результати проведення тижня Франкофонії. 
3.  Стан  роботи  педагогічного  колективу  з  підготовки
методичних  матеріалів  та  інших  експонатів  на  конкурс
«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ «Агроосвіта».

Голова циклової комісії

Мельницька О.А.
Завідувач  метод.
кабінетом

Травень 
2016 р.

1.  Про  підсумки  атестації  педагогічних  працівників
технікуму.
2.  Аналіз  результатів  незалежного  заміру  залишкових
знань  студентів  шляхом  комп’ютерного  дистанційного
тестування через мережу Інтернет із фахових дисциплін.
3. Звіти голів циклових комісій по проведену навчально-
методичну роботу.

Заступник  директора  з
навчальної роботи
Завідувачі відділень

Голови  циклових
комісій

Вересень
2016 р.

1.  Аналіз  роботи методичної  ради за 2015-2016 н.  р.  та
завдання на 2016-2017 н. р.
2.  Ознайомлення  з  результатами  участі  викладачів
технікуму у  конкурсі  «Педагогічні  інновації»  ДУ  НМЦ
«Агроосвіта»  у  2015-2016н.р.  та  графіком  підвищення
кваліфікації викладачів на 2016-2017 н. р..

Заступник  директора  з
навчальної роботи
Завідувач  метод.
кабінетом
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Термін Порядок денний Доповідач
3.  Розгляд  та  затвердження  планів  роботи  циклових
комісій.

Голови  циклових
комісій

Жовтень
2016 р.

1. Підведення  підсумків  проведення  тижня  циклової
комісії  гуманітарних  та  соціально-економічних
дисциплін «Незалежність. Від 1991-го назавжди»

2. Соціально-психологічна  адаптація  студентів-
першокурсників

Голова циклової комісії

Голова циклової комісії

Листопа
д 
2016 р.

1.  Організація  і  проведення  курсового  та  дипломного
проектування  з  дисциплін  професійно-практичної
підготовки спеціальності «Експлуатація та ремонт машин
і  обладнання  агропромислового  виробництва»  і  заходи
щодо підвищення його результативності.
2.  Про  роботу  циклової  комісії  дисциплін  професійно-
практичної  підготовки  спеціальності  «Експлуатація  та
ремонт  машин  і  обладнання  агропромислового
виробництва»  і  заходи  щодо  підвищення  її
результативності. 
3.  Про  стан  виконання  «Плану  заходів  щодо  реалізації
Концепції  національно-патріотичного  виховання
студентів у технікумі». 

Керівник фізвиховання 

Голова циклової комісії 

Голова методоб’єднання
кураторів

Таблиця 11
Проведення педагогічних семінарів

№
з.п.

Назва семінару Дата Відповідальний

1. Педагогічно-методичний  семінар
«Методичні випробування викладачів, що
атестуються в 2016 році»

Лютий 
2016 р.

Завідувач метод. кабінету

2. Формування  професійної  компетентності
студентів у процесі практичної підготовки

Травень 
2016 р.

Заступник  директора  з
навчально-виробничої роботи

3.  Педагогічний  семінар  дисциплін
професійно-практичної  підготовки
спеціальності  «Експлуатація  та  ремонт
машин  і  обладнання  агропромислового
виробництва» «Використання педагогічної
технології опорних сигналів при вивченні
спеціальних технічних дисциплін»

Жовтень 
2016 р.

Голова  циклової  комісії
дисциплін професійно-
практичної  підготовки
спеціальності  «Експлуатація
та ремонт машин і обладнання
агропромислового
виробництва»

4. Педагогічний  семінар  на  базі  циклової
комісії  гуманітарних  та  соціально-
економічних дисциплін
 «Національно-патріотичне  виховання  як
запорука  формування  активної
громадянської  позиції  студентів  при
викладанні  гуманітарних  та  соціально-
економічних дисциплін»

Листопад 
2016 р.

Голова  циклової  комісії
гуманітарних  та  соціально-
економічних дисциплін

Таблиця 12
Проведення відкритих занять
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Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Гарбуз В.П.
Філософсько-історичний  екскурс  «М.  Грушевський  –
історик і будівничий нації»

Жовтень, 
2016 р.

Соколюк А.І.
Година гідності «Нехай святиться у віках в борні здобута
незалежність

Жовтень, 
2016 р.

Клішковська Н.А.
Відкрите  заняття  з  історії  України  «Уроки  і  підсумки
національно-демократичної революції в Україні 1917-1920
роки»

Жовтень, 
2016 р.

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Бурмей І.Б.
Відкрите заняття зі світової літератури «Російська поезія
доби «срібного століття»

Березень 
2016 р.

Мельницька О.А.,
Ісаєва Л.М.

Усний журнал «Т.Г. Шевченко – класик світу
Березень 

2016 р.

Ксенчук В.В.
Літературно-мистецька композиція «Вільям Шекспір – 
геніальний англійський поет і драматург доби 
Відродження»

Квітень
2016 р.

Семенчук О.О. Інтелектуальна гра з інформатики «Найрозумніший»
Квітень 
2016 р.

Перевозник С.В.
Відкрите  заняття  з  фізики  «Спектри  випромінювання.
Спектральний аналіз»

Травень
2016 р.

Скрипник Т.В.
Інтегроване  заняття  з  основ  екології  та  основ
правознавства

Березень 
2016 р.

Малинка Л.А.
Заняття-конференція  з  географії  «Географічний
калейдоскоп»

Грудень
2016 р.

Зінов О.А. Тригонометричні функції, їх властивості та графіки
Жовтень 
2016 р.

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін  
Комарницький 
Ю.М.

Заняття з технічної механіки «Вали і осі»
Травень 
2016 р.

Козак С.В.
Заняття  з  основ  гідравліки  і  теплотехніки  «Основи
теплопередачі»

Березень
2016 р.

Лепешко Т.В.
Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Взаємозамінність»
«Система допусків циліндричних з’єднань» 

Березень 
2016 р.

Комарницький 
Ю.М.

Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Електротехніка»
«Електромагнетизм»

Жовтень 
2016 р.

Скрипник Т.В.
Відкрите заняття з дисципліни «Основи екології» 
«Охорона рослинного світу»

Червень 
2016 р.

Мітасова О.А.
Відкрите заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
«Небезпека в сучасному урбанізованому середовищі»

Квітень
2016 р.

Циклова комісія професійно-практичної підготовки спеціальності «Експлуатація та
ремонт машин і  обладнання агропромислового виробництва»

Бабій В.Г.
Відкрите заняття з дисципліни 
«Правила дор. руху» «Безпека руху в складних умовах»

Березень
2016 р. 

Білецький М.В.
Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Трактори  і  автомобілі»
«Система охолодження двигунів внутрішнього згорання»

Березень 
2016 р.

Волошин Б.Б.
Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Ремонт  машин  і
обладнання»
«Прогресивні способи відновлення деталей»

Травень
2016 р.

Гончар О.В.
Курсове  навчання  з  охорони  праці  для   працівників
технікуму

Січень
2016 р.
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Козак Ф.Ф., 
Жижиян І.Г.

Конкурс орача
Листопад 

2016 р.

Столяров В.М.
Відкрите заняття з дисципліни «Сільськогосподарські 
машини»
«Регулювання і підготовка до роботи обприскувачів»

Травень
2016 р.

Лепешко А.І.
Відкрите заняття з дисципліни «Трактори і  автомобілі» 
«Акумуляторні батареї»

Червень 
2016 р.

Козак Ф.Ф.

Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Експлуатація  машин  і
обладнання»  «Поняття  про  технологію  виробництва
сільськогосподарських  культур.  Виробничі  процеси  і
операції»

Грудень 
2016 р.

Циклова комісія професійно-практичної підготовки спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Гайсюк І.А.
Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Управлінський  облік»
«Класифікація і поведінка витрат»

Квітень
2016 р.

Яковчук Т.В.
Відкрите заняття з дисципліни «Фінансовий облік» 
«Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Березень
  2016 р.

Криворучко Г.М.
Відкрите заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» 
«Облік банківських операцій»

Травень 
2016 р.

Зайцева О.А.
Відкрите заняття з дисципліни «Ревізія» «Ревізія 
використання трудових ресурсів та фонду оплати праці» 

Червень 
2016 р.

Нестор В.І. 
Відкрите заняття з дисципліни «Аналіз» «Аналіз витрат 
на виробництво продукції»

Жовтень 
2016 р.

Новіцький А.А.
Відкрите  заняття  з  дисципліни  «Економіка»  «Ревізія
використання трудових ресурсів та фонду оплати праці»

Грудень 
2016 р.

Таблиця 13
Атестація викладачів

№
з.п
.

Прізвище, ім’я
по батькові

Дата
атестації

Результати атестації
атестаційною комісією

технікуму

Результати атестації
атестаційною комісією
Департаменту освіти і

науки облдержадміністрації

1.
Клішковська

Наталія
Анатоліївна

28.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Відповідає  займаній
посаді та раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»

2.
Скрипник 

Тетяна
Василівна 

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед
атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»

Відповідає займаній посаді
та  раніше  присвоєній
кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст  вищої
категорії»
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№
з.п
.

Прізвище, ім’я
по батькові

Дата
атестації

Результати атестації
атестаційною комісією

технікуму

Результати атестації
атестаційною комісією
Департаменту освіти і

науки облдержадміністрації

3.
Соколюк 
Антоніна
Іванівна

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед
атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»

Відповідає займаній посаді
та  раніше  присвоєній
кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст  вищої
категорії» 

4.
Жижиян Іван
Григорович 

29.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії»

Відповідає займаній посаді
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

5.
Лисак Андрій
Матвійович

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед
атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»

6.
Козак Федір
Федорович

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед
атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

7.
Лисак Галина

Миколївна

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед
атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»  та  педагогічному
званню «викладач-методист»

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 
званню «викладач-
методист»

8. Мельницька
Олена

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
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№
з.п
.

Прізвище, ім’я
по батькові

Дата
атестації

Результати атестації
атестаційною комісією

технікуму

Результати атестації
атестаційною комісією
Департаменту освіти і

науки облдержадміністрації

Андріївна

атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»  та  педагогічному
званню «викладач-методист»

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 
званню «викладач-
методист»

9. 
Лукащук
Наталія

Йосипівна

28.04.2016
р.

Відповідає  займаній  посаді.
Порушити  клопотання  перед
атестаційною  комісією
Департаменту  освіти  і  науки
Чернівецької  ОДА  про
відповідність  раніше
присвоєній  кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої
категорії»

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»

10.
Малинка
Людмила
Андріївна

28.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
присвоєння кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії»

Відповідає займаній посаді,
Присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 
вищої категорії»

11.
Ільків Галина

Дмитрівна

28.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 
званню «старший викладач»

Відповідає займаній посаді,
раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  та педагогічному
званню «старший 
викладач»

12.
Лепешко
Анатолій
Іванович

28.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 
званню «старший викладач»

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  та педагогічному
званню «старший 
викладач»

13. Новіцький
Анатолій

Анатолійович

28.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 

Відповідає займаній посаді,
раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
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№
з.п
.

Прізвище, ім’я
по батькові

Дата
атестації

Результати атестації
атестаційною комісією

технікуму

Результати атестації
атестаційною комісією
Департаменту освіти і

науки облдержадміністрації
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 
званню «старший викладач»

«спеціаліст вищої 
категорії»  та педагогічному
званню «старший 
викладач»

14.
Зайцева Ольга

Андріївна

28.04.2016
р.

Відповідає займаній посаді. 
Порушити клопотання перед 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Відповідає займаній посаді,
раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  та педагогічному
званню «старший 
викладач»

Таблиця 14
Показники участі у виставці педагогічного досвіду

№ з.п. Прізвище, ім’я по
батькові

Назва роботи Вид роботи, форма
показу

1.
Клішковська Наталія

Анатоліївна Всесвітня історія
Навчальний

посібник

2.

Мельницька Олена
Андріївна, 

Ксенчук Валентина
Володимирівна

Візуальний глосарій з іноземної мови
Навчальний

посібник

3.
Козак Федір
Федорович

Експлуатація машин і обладнання в АПВ

Навчально-
методичний

комплекс
дисципліни

4.
Ісанчук Світлана

Михайлівна
Суддівство змагань з різних видів спорту

Методичний
посібник

5.
Гончар Олександр
Володимирович

Основи охорони праці

Навчально-
методичний

комплекс
дисципліни

5. Яковчук Таїсія
Вікторівна

Фінансовий облік. Методичні
матеріали для
забезпечення



284

№ з.п. Прізвище, ім’я по
батькові

Назва роботи Вид роботи, форма
показу

самостійної роботи
студентів

4. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріальна  база  в  технікумі  в  цілому  відповідає  вимогам  навчального

процесу. В даний час навчання проводять в двох навчальних корпусах та навчально-
виробничій майстерні.

В навчальних корпусах обладнано 40  кабінетів та лабораторій, актова зала,  2
комп’ютерні класи,  бібліотеки з книжкових фондом 64 тис. примірників,  читальна
зала на 65 місць, корпуси 2, 3, 4 тимчасово не використовуються. Всі кабінети та
лабораторії  обладнані  необхідними  приладами,  навчальними  посібниками  у
відповідності з діючими нормативами.

У кожному кабінеті оформлені методичні поради, інструкції з техніки безпеки,
рекомендації   щодо  самостійної  роботи,  інструктивні  та  нормативно-законодавчі
акти. Проведена робота з забезпечення технічними засобами навчання.

Для проведення механізованих робіт та навчальної їзди студентів в наявності є
8 тракторів та 8 автомобілів, сільськогосподарська та інша техніка. Для проживання
студентів є гуртожиток на 235 місць.

Таблиця 14
Інформація про технічну характеристику будівель ті інженерних мереж,

які перебувають на балансі Хотинського технікуму ПДАТУ

№
п/
п

Будівлі, споруди
та інженерні мережі

Технічна
характеристика

1
Навчально-лабораторний корпус
- корпус №1

-  загальна площа – 2704,4 м2

- в т.ч навчальна площа – 1750 м2

- кількість поверхів – 3

Корпус № 2     
- загальна площа – 1560 м  
- т.ч. навчальна площа  - 1100 м2

- кількість поверхів – 2

Корпус № 3    
- загальна площа – 589,4 м2

- в т.ч. навчальна площа – 460,4 м2

- кількість поверхів – 2

Корпус № 4
- загальна площа – 1398,0 м2

- в т.ч. навчальна площа -  1248,0 м2

- кількість поверхів – 2
2 Допоміжні  окремо  розміщені  будівлі  не

пов’язані з навчальним процесом

- їдальня
- загальна площа – 120,0 м2

- кількість поверхів -  1,0 м2

- музей
- загальна площа – 70,0 м2

 - кількість поверхів – 1
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№
п/
п

Будівлі, споруди
та інженерні мережі

Технічна
характеристика

- складські та інші допоміжні приміщення:

Склад «Ангар»
- загальна площа – 1200 м2

- кількість поверхів – 1

- гаражі
- загальна площа – 390 м2

- на кількість машин – 8

- гуртожиток  
- загальна площа – 2395,75 м2

- кількість поверхів – 5

- столярний цех
- загальна площа –45,1 м2

- кількість поверхів – 1
3. Інженерні мережі

- теплові        -  погонні метри – 923,14
водопостачання:
- холодна вода – погонні метри – 548,73
- каналізаційні  - погонні метри – 613,0
Електричні мережі - погонні метри – 4677,3
Трансформаторні підстанції – потужність (кВт) – 250

5. Організаційна робота
Організація освітньої діяльності в Технікумі спрямована на створення умов для

особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування національних та
загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті
якісної  освіти,  підготовки  до  життя  і  праці  в  сучасних  умовах,  розроблення  та
запровадження  освітніх  інноваційних  технологій,  демократизацію  освіти  та
навчально-виховного  процесу,  розвитку  неперервної  освіти  впродовж  життя,
інтеграцію  української  освіти  в  європейський  і  світовий  простір,  забезпечення
соціального захисту студентів та науково-педагогічних працівників, відповідального
ставлення  до  власного  здоров’я,  охорони  навколишнього  середовища,  створення
найбільш сприятливих умов життєдіяльності суспільства.

Навчальний  процес  організовується  на  принципах  науковості,  гуманізму,
демократизму, наступності  та  безперервності,  незалежно від  втручання  будь-яких
політичних партій, громадських та релігійних організацій.

До  початку  навчального  року  проводиться  перевірка  готовності  корпусів,
гуртожитку, їдальні. З метою досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці,
виробничої  санітарії  на  робочих  місцях.  За  результатами  перевірки  комісією
складається відповідний акт.

Контроль  за  зберіганням  матеріальних  цінностей  здійснює  бухгалтерія,
господарська служба разом із навчальною частиною, матеріально-відповідальними
особами, з якими укладено угоди про матеріальну відповідальність.

В технікумі створена і діє служба охорони праці, яку очолює і організовує її
роботу інженер з охорони праці. Своєчасно проводиться оперативний контроль за
станом охорони праці  та  пожежної  безпеки з  метою профілактики травматизму і
підтримування здорових та безпечних умов праці. Призначені відповідальні особи
виробничих підрозділів, які відповідають за стан охорони праці на усіх виробничих
ділянках.  Постійно  проводиться  триступеневий  оперативний  контроль  за  станом
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охорони  праці.  Ведуться  журнали  реєстрації  інструктажів  на  робочому  місці  із
студентами.

7. Виховна та спортивно-масова робота

Виховна робота в технікумі є компонентом освітньої діяльності навчального
закладу.  Виховання  студентської  молоді  у  технікумі  відповідає  сьогоднішнім
потребам незалежної Української держави.

Реалізація основних виховних завдань дирекцією та педагогічним колективом
технікуму здійснювалась за такими напрямками:
1.Національно-патріотичне виховання.
2.Морально – правове виховання.
3. Художньо – естетичне виховання.
4.Трудове виховання.
5. Екологічне виховання.
6.Фізичне виховання.

Основним організаційно-плануючим документом, який визначає організацію
та  проведення  заходів  виховної  роботи  в  технікумі  є  план  виховної  роботи  на
поточний навчальний рік.  У плані  визначені  основні  напрями виховання,  виховні
заходи, робота кураторів навчальних груп, робота з батьками студентів, заходи по
адаптації  студентів  нового  набору,  робота  з  керівниками  груп,  організація
студентського  самоврядування,  робота  вихователя,   психолога.  Протягом  2015
календарного  року  у  відповідності  до  планів  у  технікумі  проводились  науково-
практичні  студентські  конференції.  Студенти  технікуму  приймали  участь  у
олімпіадах з навчальних дисциплін між ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та спортивних
змаганнях рівня району та області, студентській науково – практичній конференції
організованої Подільським ДАТУ.

Щомісяця  у  технікумі  проводяться  засідання  циклової  комісії  кураторів
навчальних груп, наради кураторів груп з дирекцією. Для вирішення різноманітних
питань  виховної  роботи  проводилися  групові  батьківські  збори,  зустрічі  з
працівниками правоохоронних органів. Психолог повною мірою вирішував питання
психологічного і соціального супроводу студентів.

Основною метою зазначеного напрямку є виховання національної гідності,
розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і поваги
до  представників  інших  націй,  визнання  цінності  людини,  її  життя,  уважне
ставлення до переконань і прагнень інших народів, виховання гуманістичного стилю
мислення.  Активну  участь  студенти  технікуму  приймали  у  організації  мітингу-
реквіємі пам’яті героїв Небесної Сотні. 

Учасники гуртків художньої самодіяльності приймають участь в міських та
районних  конкурсах  і  оглядах,  де  за  останні  5  років  займали  переважно  1  та  2
призові місця.

Куратори,  викладачі,  вихователі,  завідуючі  відділеннями,  адміністрація
технікуму особливу увагу  приділяють соціально незахищеним студентам.  З ними
проводиться  індивідуальна  робота  з  метою  залучення  до  активного  життя  в
гуртожитку технікуму. Студенти сироти відчувають допомогу в освоєнні навчальних
дисциплін, тепло та турботу в колективі технікуму.
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Виховна  робота  у  гуртожитку  обумовлює  цілеспрямованість  виховного
процесу, його керування і результативність. В основі виховної роботи в гуртожитку
поставлені завдання, які формують світогляд, моральні, правові, духовні і культурні
цінності.  Для підтримання порядку та чистоти у гуртожитку Студентською радою
щотижня проводяться рейди-перевірки санітарного стану гуртожитку. Ми боремося
за  збереження  майна,  бережливе  ставлення  до  власності.  В  гуртожитку  до  Дня
студента був проведений концерт. 

Крім студентської ради для підтримки задовільного стану кімнат гуртожитку
і дотримання правил внутрішнього розпорядку в технікумі та гуртожитку створено
графік чергувань адміністрації і кураторів груп .

Підготовка майбутніх фахівців у процесі навчання в технікумі орієнтована на
участь студентів у різних видах діяльності, на вищий рівень загальнокультурної, та
професійної  підготовки,  на  створення  умов  для  професійної  самореалізації,
відповідальності за своє майбутнє.

Таблиця 16
Заходи з національно-патріотичного виховання, 

проведені в Хотинському технікумі Подільського ДАТУ

№
з/п

Зміст роботи
Дата

проведення

1.
Відкриття пам’ятного знаку – меморіальної дошки на вшанування
пам’яті колишнього студента технікуму О.Боднарюка, який загинув
під час воєнних дій в зоні АТО 

     15.01.2016 

17 Проведення Шевченківських днів «Повік невмируще Шевченкове 
слово», «Шевченко – класик світу»

10-11.03.2016

18 Проведено в бібліотеці технікуму книжкову виставку «Подвиг не 
має забуття»

Травень 2016

19
Проведено зустріч студентів технікуму із ветеранами
Другої світової війни, війни в Афганістані та учасниками  АТО з 
нагоди Дня пам’яті та примирення та 71-ї річниці перемоги над 
нацизмом в Європі.

05.05.2016

20
Участь колективу технікуму у мітингу-реквієму жертв війни та 
полеглих бійців АТО та у покладанні квітів до підніжжя Меморіалу 
Слави

09.05.2016

21 Проведено інформаційно-просвітницькі виховні години в 
навчальних групах з теми «Основний закон держави»

07.06.2016

Мітинг-реквієм на честь загиблих земляків воїнів АТО Хотинщини 
Боднарюка О. та Кушніра Ю.

14.09.2016

Філософсько-історичний екскурс «Грушевський історик і 
будівничий нації»

Вереснь 2016 

Тиждень циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін «Незалежність. З 1991 назавжди.»

Жовтень 2016

Виховний захід «Толерантність врятує світ» - закінчення року 
англійської мови

Листопад 2016

Огляд-конкурс художньої самодіяльності присвячений Дню студента Листопад 2016
«Хотинщина – перлинка неньки України» – виховний захід з 
краєзнавчого матеріалу

Листопад 2016

22 Проведено збір коштів, продуктів та речей, які відправлялися 
волонтерами з Хотинщини воїнам в зону АТО

вересень,листопад,  
грудень 2016
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№
з/п

Зміст роботи
Дата

проведення

1.
Відкриття пам’ятного знаку – меморіальної дошки на вшанування
пам’яті колишнього студента технікуму О.Боднарюка, який загинув
під час воєнних дій в зоні АТО 

     15.01.2016 

17 Проведення Шевченківських днів «Повік невмируще Шевченкове 
слово», «Шевченко – класик світу»

10-11.03.2016

Зустріч з воїнами АТО присвячена Дню Української армії 6 грудня 2016

Проведення заходів під час всеукраїнського Тижня права 05-09 грудня 2016 року

Спортивно-оздоровча  робота  в  технікумі  полягає  в  організації  роботи
студентських  спортивних  секцій,  участі  спортсменів  та  збірних  команд  у
спартакіадах, пропаганді здорового способу життя, оздоровленні студентів під час
зимових та літніх канікул.

Викладачами фізичного виховання проводиться робота по виконанню Закону
України «Про фізичну культуру і спорт».

Таблиця 17
Спортивні досягнення студентів

№
з/п

Заходи проведені
технікумом

обласні
Все -

українські
відділення

ПІБ/
Група

досягненн
я

1
Першість з

волейболу серед
відділень

механічне М - 32 1 місце

2
Першість з

баскетболу серед
відділень

механічне М - 31 1 місце

3
Першість з легкої

атлетики серед
відділень

  
Механічне

Бух. облік

Єлаш А.
 М-41

Мамалицький
В.

Б-32 

1 місце 
 

4

Чемпіонат 
України з л/а
серед 
юніорів 
Командний 
Чемпіонат 
України з л/а
серед 
юніорів  

Миронець О.
М-21

1 місце-
400м
КМС 

2 місце-
800м 

1 місце
400м

5
Першість з міні-
футболу серед

першокурсників

Участь в ХІІІ
обласних

спортивних
іграх з міні-

футболу серед
ВНЗ 

І-ІІр.а.

Збірна команда
технікуму

5 місце
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№
з/п

Заходи проведені
технікумом

обласні
Все -

українські
відділення

ПІБ/
Група

досягненн
я

6

Першість з
легкоатлетичного

кросу серед
першокурсників

Участь в ХІІІ
обласних

спортивних
іграх з

легкоатлетич
ного кросу
серед ВНЗ

І-ІІр.а.

Збірна команда
технікуму

3 місце

7

Першість з
настільного
тенісу серед

першокурсників

Участь в ХІІІ
обласних

спортивних
іграх з

настільного
тенісу серед
ВНЗ І-ІІр.а.

Майстрюк І.
М – 21

Гаргаль М.
М - 32

5 місце

8
Першість з шахів

серед
першокурсників

Участь в ХІІІ
обласних

спортивних
іграх з  шахів

серед ВНЗ
І-ІІр.а.

Любомирська
Л. Б-21

Кохман В.
 М-21

10 місце
дівчата

10 місце
юнаки

9

Першість з
настільного
тенісу серед

відділень

механічне
Майстрюк Іван

 М-21
1 місце

10
Першість з шахів
серед відділень

Механічне
Бух.облік

Любомирська
Л. Б-21

Кохман В.
 М-21 

1 місце

Фізичне виховання у технікумі є невід’ємною частиною формування загальної
і  професійної  культури  особистості,  сучасного  фахівця,  системи  гуманістичного
виховання  студентів.  Система  соціально-педагогічних  заходів,  спрямованих  на
зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і
фізичних  можливостей,  загальної  культури  майбутнього  спеціаліста,  здатного
реалізувати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім’ї.  Як навчальна
дисципліна,  обов’язкова  для  всіх  спеціальностей,  є  також  засобом  формування
всебічно  розвиненої  особистості,  оптимізації  фізичного  і  фізіологічного  стану
студентів у процесі професійної підготовки. 

8 Профорієнтаційна робота

Проофорієнтаційна робота в технікумі проводиться за такими напрямами:
  Планування профорієнтації і набору студентів на новий навчальний рік.
  Визначення  складу  профорієнтаційних  бригад  з  викладачів  та  майстрів

виробничого навчання для роботи з учнями випускних класів шкіл регіону.
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 Поповнення  бібліотечного  фонду  літературою  з  питань  профорієнтації  та
закріплення інтересу учнів до професії

  Оформлення кабінету профорієнтаційної роботи
  Поповнення  кабінету  методичними  розробками  позакласних  заходів  з

профорієнтації
  Проведення в групах виховних годин
  Проведення індивідуальних консультацій зі студентами та їх батьками з питань

підвищення інтересу до обраної професії
  Тестування учнів-абітурієнтів на предмет профпридатності
  Проведення місячнику пропаганди професій
  Забезпечення  профорієнтаційного  висвітлення  роботи  технікуму  в  засобах

масової інформації (преса, радіо, Інтернет, зовнішня реклама,телебачення)
  Розробка пам’яток організаторам профорієнтаційної роботи
  Проведення нарад з профорієнтаційної роботи
  Профорієнтаційна робота  по областях України (листування,  інформування на

автовокзалах, вокзалах, відрядження в райони, індивідуальна робота через студентів,
співробітників)

  Робота з профорієнтації з міським центром зайнятості
  Виступи колективу художньої самодіяльності, організація виставок на районних,

міських, обласних заходах
  Укладання угод з підприємствами і установами з підготовки  кадрів
  Розробка тестів профпридатності учнів
  Екскурсії  на  аграрні  підприємства.  Зустрічі-бесіди  з  керівниками  та

працівниками підприємств
  Виставки виробів, макетів, творчих робіт студентів технікуму
  Соціологічне опитування «Престижність професії»

9. Фінансова діяльність
Станом на 1.12.2016 року

Надходження  коштів  за  2016рік  здійснювались  за  рахунок  загального  та
спеціального фондів.

Загальний фонд
Надійшло фінансування - 4524300 грн.
Використано – 4503215 грн.
в т.ч.

- заробітна плата – 2495200 грн.
- нарахування на з/плату – 546700 грн.
- харчування дітей сиріт – 7800 грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -409100грн                                 
- стипендія - 1044500 грн.

Спеціальний фонд (на 01.12.2016 р.)
Надійшло коштів – 448068 грн.
в т.ч.
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- платне навчання – 146714 грн.
- гуртожиток, авто послуги, їдальня – 301354 грн.

Використано – 452226 грн.
в т.ч.

- з/плата – 118530 грн.
- нарахування на з/плату – 33426 грн.
- матеріали, предмети(канц. товари, бензин,  бланки) – 11615грн.
- послуги (телефон, ЄДЕБО, заправка катріджа, ксерокс) – 46897грн.
- відрядження – 5672 грн.
- судові збори, штрафи (за тепло, «Укртелеком»)  - 11329грн.
- теплопостачання – 98000 грн.
- водопостачання – 19735 грн.
- електроенергія – 107021грн.

Нараховано  лікарняних  працівникам  технікуму  за  рахунок  соціального
страхування в сумі – 47743 грн. і виплачено – 47743 грн. 

Благодійний  фонд
Надійшло коштів -13785грн.

В т.ч.
- благодійні внески – 2022грн.

-  іменна стипендія Облради – 11763грн.
Використано -17650грн
В т.ч.
- Матеріали (бензин) -1929грн.

- Послуги («Укртелеком»)  - 4158грн.

- Іменна стипендія – 11563грн.
                    Заборгованість на 01.12.2016року
Загальний фонд -  -----
Спеціальний фонд – 785931грн

Таблиця 18
Заборгованість станом на 01.12.2016 р.

Найменування За що виникла
заборгованість

сума
Спец.фонд Заг.фонд

Заробітна плата 436938
Податки та збори 18643
Нарахування на з/п 91609
теплопостачання тепло 67861
Відрядження, під звіт (бензин) авансові звіти 21331
ПДВ 75920
Агроосвіта література 51183
Хотинблагоустрій вивіз нечистот 2871,77
НМЦ Немішаєво бланки 16361
ПП Скрипник прод. харчування 773,94
Управління освіти харчування команди 1960
Полтавський університет програмн. забезпеч 450
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Найменування За що виникла
заборгованість

сума
Всього: 785931 0

9. Господарська діяльність
Таблиця 19

Робота з поліпшення житлово-побутових умов

Назва заходу Виконання Примітка
Проведення капітального
та часткового ремонту

- частковий  ремонт коридорів, сходів, кухонь в
гуртожитках та навчальних корпусах

Проведено косметичний 
ремонт (огляд, обстеження, 
технічне обслуговування, 
вказати об’єкти 
систематичність 
проведення)

Проведено косметичний ремонт: 
-  огляд  та  обстеження  гуртожитків  щодо
готовності  для  прийому студентів  проводиться
систематично  –  щорічно  перед  початком
навчального року та вибірково протягом року по
окремих  питаннях;  комісією  утворюваною
наказами директора,  кошти  на  дану діяльність
не залучаються.                                                 
-  технічне  обслуговування  систем  водо-
постачання,  тепломережі,  каналізації
проводиться  систематично  відповідними
працівниками  навчального  закладу  в  межах  їх
посадових обов’язків. 
-  зроблено  ремонт  в  їдальні  технуму  і
відремонтовано  та  облаштовано  аудиторії
Експлуатації  та  обслуговування  с.-г.  техніки,
Експлуатації машин і обладнання тваринництва,
Ремонт машин, Нарисна геометрія, Контроль та
ревізія,  Фізика,  Хімія,  Бухгалтерський   облік,
Правила дорожнього руху.

На перспективу 
передбачається 
облаштування 
аудиторій.

Директор технікуму В.І. Юзько
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7.7. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ШЕПЕТІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПДАТУ

1. Загальна характеристика навчального закладу

1.1. Структура коледжу 
Основними структурними підрозділами коледжу є:

-  відділення  денної  форми  навчання  галузі  знань  07  «Управління  і
адміністрування» за спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
076 «Підприємництво, біржова діяльність і торгівля»
- відділення заочної форми навчання зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування»
-  підрозділи  для  забезпечення  навчально-виховного  процесу  та  соціально-

побутових  умов:  бібліотека,  спортивно-оздоровчий  комплекс,  гуртожитки,
господарський комплекс.

Таблиця 1
Напрями підготовки та спеціальності

№
з/п

Напрям Шифр та назва спеціальності
Кваліфікація

(спеціалізація)

07 «Управління та
адміністрування»

071 «Облік і оподаткування» Бухгалтерський облік
072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування»

Фінанси і кредит

076 «Підприємництво, 
біржова діяльність і торгівля»

Інформаційна діяльність
підприємства

Підготовка  молодших  спеціалістів  здійснюється  за  3  спеціальностями  на
підставі  ліцензії  і  сертифікатів,  що  діють  до  30.06.2026  р.  (крім  спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»).

У  період  з  06.04.2016  р.  по  08.04.2016  р.  згідно  наказу  МОН   №562л  від
30.03.2016  р.  акредитаційною  комісією  МОН  було  проведено  акредитаційну
експертизу  щодо  підготовки  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
«молодший  спеціаліст»  зі  спеціальностей  5.03050901  «Бухгалтерський  облік»  та
5.03050801 «Фінанси і кредит». За результатами експертизи та позитивним рішенням
комісії  навчальному  закладу  видано  сертифікати  про  акредитацію  відповідних
спеціальностей за І рівнем. 



294

Таблиця 2
Ліцензовані обсяги прийому

№
Код і назва

напряму
підготовки

Код і назва
спеціальності

Ліцензо-
ваний
обсяг Номер

сертифікат,
термін дії
ліцензії

Р
ів

ен
ь 

ак
ре

ди
та

ці
ї

Контингент
студентів

Д
ен

на

За
оч

на

В
сь

ог
о

Д
ен

на

За
оч

на

07 «Управління і 
адміністрування»

071  «Облік  і
оподаткування»
(5.03050901
«Бухгалтерський
облік»)

100 80

НД-І
№2379959

01.07.2026р. 1 106 90 16

072 «Фінанси,
банківська справа та

страхування»
(5.03050801

«Фінанси і кредит»)

50 -

НД-І
№2379958

01.07.2026 р 1 51 51 -

076
«Підприємництво,

біржова діяльність і
торгівля»

(5.03050201
«Інформаційна

діяльність
підприємства»)

25 -

-

1 48 48 -

Всього 175 80 205 189 16

Контингент  студентів  становить:  денної  форми  навчання  189  осіб,   в  тому
числі за рахунок  державного бюджету навчаються 103 особи  (54%), на контрактній
основі – 86 осіб (46%).

Заочна форма навчання – 16 студентів в тому числі за державним замовленням
– 8 осіб (50%), на контрактній основі – 8 осіб (50%).

2. Кадрове забезпечення навчального процесу

2.1. Штат 
Укомплектованість  закладу  педагогічними  кадрами  складає  100%,  що

досягнуто шляхом виваженого навантаження викладачів з урахуванням їх побажань.
Викладачі коледжу щорічно складають індивідуальні робочі плани методичної

та  організаційної  роботи,  виходячи із  запланованого педагогічного навантаження,
виконання  яких  контролюється  з  боку  голів  циклових  комісій  та  адміністрації
коледжу.

В коледжі розроблено Положення про рейтингову оцінку ефективності роботи
викладачів,  яке схвалене  на  засіданні  методичної  ради  і  затверджене  директором
коледжу.
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З метою удосконалення навчально-методичної роботи, пошуку нових форм і
методів  проведення  занять  в  коледжі  щорічно  про  водиться  конкурс  на  кращу
методичну розробку, навчальний кабінет. Викладачі коледжу постійно працюють над
підвищенням  свого  фахового  рівня,  беруть  участь  у  проведенні  семінарів,
впроваджують активні форми і методи навчання.

Забезпеченість  навчально-виховного  процесу  здійснюється  за  рахунок
штатних  працівників.  При розстановці  кадрів   враховується  педагогічний досвід,
кваліфікація викладача, наступність у роботі.

Таблиця 3
Характеристика педагогічного складу (станом на 01.10.2016 р.)

№
з/п

Показники Кількість

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 30
2. Викладачі, що мають вчений ступінь -
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» -
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 1
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» -
6. викладачі,  нагороджені  відзнаками  Міністерства  аграрної

політики та продовольства України
-

7. Викладачі-методисти 6
8. Старші викладачі 2
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 8
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 10
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 3
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 1

3. Підвищення педагогічної кваліфікації:
Підвищення кваліфікації   педагогічних працівників здійснюється відповідно

до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних  працівників  вищих  навчальних  закладів,  яке  затверджене  наказом
Міністерства освіти і  науки,  молоді  та  спорту України від 24.01.2013 р.  № 48 та
перспективного  плану  підвищення  кваліфікації  викладачів,  затвердженого
директором  коледжу.  Проводиться  аналітичний  моніторинг  розвитку  і
вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. 

Таблиця 4
Підвищення кваліфікації пед. працівників у 2016 році

№
з/п ПІБ ПОСАДА Термін підвищення Місце підвищення Примітки

1 Крижанівський 
Андрій 
Олегович

викладач 
інформаційних 
систем і 
технологій 

Кафедра системного
програмування,
лютий 2016 р.

Хмельницький 
національний 
університет
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2 Крижанівська 
Олена 
Дмитрівна

викладач
інформатики і 
комп.техніки

Кафедра системного
програмування,
лютий 2016 р.

Хмельницький 
національний 
університет

3 Сивак Іван 
Леонідович

викладач 
фіз.виховання

Кафедра охорони
праці і фізичного

виховання, травень
2016 р.

ПДАТУ м.Кам-
Подільський 

4 Подлєсна 
Катерина 
Сергіївна

викладач 
математики

ІППО, 
лютий 2016 р.

Полтавський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

5 Мельник 
Любов 
Степанівна

викладач 
облікових 
дисциплін 

Навчально-науковий
інститут, березень

2016 р.

 НУБіП м.Київ

6 Швець Наталія 
Валеріївна

викладач 
економічних 
дисциплін

Стажування на
виробництві,

листопад 2016 р.

ТОВ «Лотівка Еліт» 
Шепетівського 
району підрозділ 
корпорації «Сварог 
Вест груп»

З метою цілеспрямованого безперервного рівня професійної  компетентності
педагогічних  працівників,  росту  їх  професійної  майстерності,  розвитку  творчої
ініціативи,  підвищення  престижу  і  авторитету,  забезпечення  ефективності
навчально-виховного процесу та відповідно до Типового положення про атестацію
педагогічних  працівників  у  2015-2016  н.р.  було  створено  атестаційну  комісію  та
проведено чергову  атестацію таких пед.працівників:

Васьковська О.В. – викладач облікових дисциплін, підтверджено І категорію
Кравчук Н.І. – викладач фінансових дисциплін, присвоєно І категорію
Швець Н.В. – викладач економічних дисциплін, підтверджено І категорію
Костюк В.В. – викладач охорони праці присвоєно ІІ категорію
Осадчук Л.А. – викладач облікових дисциплін, підтверджено вищу категорію 

та пед. звання «викладач-методист»
Фесянов В.В.- викладач гуманітарних дисциплін, підтверджено вищу 

категорію та пед. звання «викладач-методист»
Семенишин В.Ф. – викладач фіз.виховання, підтверджено вищу категорію
Гриньов В.О. - викладач фіз.виховання, підтверджено вищу категорію.

3. Навчальна робота

3.1. Формування контингенту студентів.

Таблиця 5
Результати прийому в 2016 році

С
пе

ці
ал

ьн
іс

ть

В
сь

ог
о Денна форма

Заочна формаНа основі базової
загальної середньої

освіти

На основі повної
загальної середньої

освіти

На основі диплому
кваліфікованого

робітника
Всьо
-го

Дер
ж.

Конт
р.

Всьо
-го

Дер
ж.

Конт
р.

Всьо
-го

Дер
ж.

Конт
р.

Всьо
-го

Дер
ж.

Конт
р
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ОО 3
7

25 23 2 3 2 1 - - - 9 4 5

ФБС 1
3

13 7 6 - - - - - - - - --

ПБТ 2
0

20 5 15 - - - - - - - - -

Разо
м

7
0

58 35 23 3 2 1 - - - 9 4 5

Таблиця 6
Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році

Шифр та назва спеціальності 

Випуск фахівців 

всього
з них за формою навчання/фінансування

денна заочна
бюджет контракт бюджет контракт

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 82 29 38 8 7
5.03050801 “Фінанси і кредит” 13 7 6 - -
Разом 95 36 44 8 7

Одержали диплом з відзнакою всього 15 осіб, в т.ч. на денному відділенні – 9 
осіб, на заочному – 6 осіб.

3.3. Працевлаштування випускників
Для  створення     умов     для  ефективної  реалізації  права  студентів  і

випускників  на  працю,   забезпечення  випускників  першим  робочим   місцем,
підвищення   їх  конкурентоспроможності  на  ринку  праці  в  коледжі  створений
підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Основними завданнями підрозділу є:
 - проведення   постійного аналізу попиту і пропонування   на ринку праці фахівців,
підготовку яких здійснює коледж; 
 -    налагодження       співпраці    з    державною      службою   зайнятості,
підприємствами, установами  та організаціями   незалежно від форми власності, які
можуть бути потенційними  роботодавцями    для випускників і студентів; 
-  забезпечення  координації дій     з  центральними     та  місцевими органами
виконавчої  служби,  службами  зайнятості  і  підприємствами,  установами     та
організаціями  (роботодавцями)  щодо  оптимального  узгодження  реальних  потреб
ринку праці та ринку освітніх послуг;
- інформування випускників   і студентів   коледжу    про вакантні місця      на
підприємствах, в установах   та   організаціях, що відповідають їх спеціальності;
-  здійснення   спільно  з  державною  службою  зайнятості    моніторингу
працевлаштування випускників за місцем їх проживання;
- проведення роботи з батьками  випускних груп щодо роз'яснювальної   роботи з
питань   працевлаштування, особливо тих, що навчаються за кошти держбюджету;
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- рекламування творчих здібностей    студентів    через анкети - резюме, в яких
дається  коротка характеристика вмінь    і навичок студента-випускника, прагнення
до майбутньої діяльності, пріоритет інтересів. 
- проведення навчально-практичних семінарів з питань працевлаштування, з участю
представників  райдержадміністрації,  керівників  підприємств,  спеціалістів
фінансових установ, агроформувань, центру зайнятості, правових органів.

Підрозділ  активно  співпрацює  з  Шепетівським,  Славутським,  Полонським,
Ізяславським,  Білогірським,  Теофіпольським  районними  центрами  зайнятості,
представниками організацій, підприємств та установ, на базі яких студенти коледжу
проходять виробничу практику, випускниками коледжу, роботодавцями, приватними
фірмами, які займаються питаннями працевлаштування.

Таблиця 7
Інформація про працевлаштування випускників коледжу у 2016 році

Шифр та назва спеціальності Випуск працевлаштовані Продовжили
навчанняВсього 

в т.ч.
держзамовлення

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 67 35 15 5
5.03050801 “Фінанси і кредит” 13 6 3 4
Разом 80 41 18 9

Випускники коледжу 2016 р. поповнили лави студентів Подільського ДАТУ, а
саме  28  осіб  продовжили  навчання  за  заочною  формою  (  9  спец.  «Фінанси,
банківська справа та страхування» і 19  - спец. «Облік і оподаткування») та 5  - за
денною.

4. Успішність та якість навчання.
Таблиця 8

Рівень навчальних досягнень студентів

Спеціальність К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

За
га

ль
ни

й 
%

 у
сп

іш
но

ст
і

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
ни

к 
на

вч
ан

ня Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,

академічних годин

всього

в т.ч., без
поважних

причин

Зимова екзаменаційна сесія

БО 132
98.
5

52.9 3.84 55 47
24.5

ФК 50 100 58.2 3.90 27 42 15.9
ІДП 25 100 45.5 3.65 18 44.5 10.8

Загалом: 207
99.
0

50.7
3.80

100 45.5
20.7

Літня екзаменаційна сесія
БО 133 98. 54.2 3.74 55 43.1 16.7
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0

ФК 51
97.
2

48.6
3.81

27 45.9 22.6

ІДП 26
99.
1

50.0
3.54

18 42.2 20.8

Загалом: 210
98.
1

52.1
3.74

100 43.7 18.7

У  травні  2016  р.  студенти  випускних  курсів  коледжу  зі  спеціальностей
«Бухгалтерський  облік»  та  «Фінанси  і  кредит»  прийняли  участь  у  незалежному
замірі  знань  студентів  відповідних  спеціальностей,  організований  ДУ  «Науково-
методичний  центр  інформаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  вищих
навчальних  закладів  «Агроосвіта».  Середній  бал  успішності  за  результатами
тестування студентів коледжу зі спеціальності «Бухгалтерський облік» склав  - 4.06
(при середньому показникові серед усіх навчальних закладів – 4.06) , спеціальності
«Фінанси і кредит» - 3.62 ( при середньому показникові – 3.96).

4. Методична робота

4.1. Методичне забезпечення навчального процесу
Методична  робота  в  коледжі  будується  на  досягненнях  сучасної  педагогічної

науки,  аналітичної,  організаційної,  діагностичної,  пошукової,  дослідницької,
науково-практичної,  інформаційної  діяльності  з  підвищення  наукового,
загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної
компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

     Керівництво методичною роботою коледжу здійснює методична рада. Також у
коледжі діють методичний кабінет, школа молодого викладача,  методичні  кутки з
навчально-виховної  та  навчально-методичної  роботи.  До  реалізації  завдань
навчально-методичної роботи активно залучаються викладачі, що мають педагогічні
звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є головами циклових та предметних
комісій,  завідуючими  навчальними  кабінетами,  керівниками  навчальних  груп,
наставниками молодих викладачів.

    На протязі 2016 року  велика увага приділялася методичному забезпеченню
навчальних дисциплін. Було розроблено та затверджено нові робочі програми для
всіх  навчальних  дисциплін,  систематизовано  та  впорядковано  робочі  папки
викладачів.  Аналіз  методичного  забезпечення  навчальних  дисциплін,  що
викладаються,  показав, що всі комісії намагаються на належному рівні забезпечити
дисципліни  відповідними  навчальними  та  робочими  програмами,  навчально-
тематичними  планами,  опорними  конспектами,  підручниками,  роздатковим
матеріалом  тощо. Всі викладачі коледжу розробили робочі програми та навчально-
тематичні плани з тих дисциплін, які ними викладаються. 

    На належному рівні працюють і навчальні кабінети. У 2015-2016 навчальному
році  функціонувало  16  навчальних  кабінетів,  всі  вони  діяли  у  відповідності  із
затвердженими планами роботи кабінету. Проведено паспортизацію, інвентаризацію
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навчальних кабінетів. У кабінетах виготовляються та поновлюються стенди силами
викладачів.  Розроблені  і  поновлені  конспекти,  лекції,  опорні  схеми,  тести,
кросворди, роздатковий матеріал, методичні доповіді, розробки, наочні матеріали. В
кожному  кабінеті  є  комплекти  документів,  періодичні  видання,  бібліографічні
посібники  для  проведення  практичних,  індивідуальних  та  самостійних  робіт,
методичні  посібники,  відео-  та  аудіоматеріали.  Викладачі  самостійно  готують
роздатковий матеріал для студентів, використовують пошук матеріалів з дисциплін
через пошукову систему інтернет.

    Ряд кабінетів оснащено комп’ютерами з  підключенням до мережі Інтернет,
мультимедійними  проекторами.  Однак  переважна  більшість  кабінетів  потребує
модернізації  технічного оснащення  занять,  необхідно  по  можливості  забезпечити
навчальні  кабінети  комп’ютерами,  телевізорами,  мультимедійними  проекторами,
сканерами, ксероксами для максимально якісного проведення занять та заходів.

    Аналіз  якісного складу та  освітнього рівня викладачів коледжу дозволяють
зробити  висновок  про  можливість  проведення  навчально-виховного  процесу  на
достатньому  рівні.

    Слід  зазначити,  що  всі  викладачі  коледжу  активно  працюють  над
вдосконаленням,  оновленням  методичного  забезпечення  занять  з  фахових
дисциплін. Це висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту,
багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти.

Діяльність  методичної  роботи  коледжу  здійснюється  за  такими  основними
напрямами:

o науково-методичне забезпечення навчальних предметів;
o трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
o науково-методична  підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній  галузі,

наукові пошуки та експериментальна робота;
o консультування  педагогічних  працівників  з  проблем  сучасного

розвитку  освіти,  організації  навчально-виховного  процесу,  досягнень
психолого-педагогічних наук.

Таблиця 9
Методичне забезпечення навчального процесу

Циклова комісія
Методичне

забезпечення, %
Обліково-фінансових дисциплін          100%

      Суспільно-гуманітарних дисциплін          100%
Природничо-наукових дисциплін          100%

4.2. Засідання методичної ради
 З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою  в коледжі  діє  методична рада.  Протягом року на засіданнях 
методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки викладача
2. Особливості методичної роботи циклової комісії у підготовці студентської

молоді до обраної професії
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3. Моніторинг сучасного заняття
4. Організація роботи школи молодого викладача.
5. Інноваційні технології при вивченні фахових дисциплін.
6.  Організація основних форм і методів навчання
    Було визначено основні напрямки методичної роботи коледжу на навчальний

рік.  Надано  методичні,  психолого-педагогічні  рекомендації  з  питань  навчально-
виховної  роботи,  практичної  підготовки,  здійснювався  обмін  педагогічним
досвідом  викладачів  коледжу,  проводились  презентації  кращих  методичних
розробок.  Обговорювались результативність та  впровадження інновацій,
мультимедійного супроводження викладання дисциплін; підсумки роботи циклових
комісій за 2015-2016 н.р.; профорієнтаційна робота в коледжі; підсумки проходження
студентами виробничої практики; результати підготовки робіт до огляду конкурсу
методичних і дослідних роботи, технічної і народної творчості  та інші актуальні
питання.

4.3 Проведення педагогічних семінарів
Протягом 2015-2016 н.р. було проведено 3 педагогічні семінари.
1.  Установчий  семінар:  на  якому  повідомляються  тематика  семінарів,  які  види

діагностичної  роботи  будуть  проведені,  хто  безпосередньо  буде  брати  участь  в
підготовці і проведенні семінару тощо. (вересень)

2.  Психолого-педагогічний  семінар  з  питань  навчальної  роботи  відповідно  до
задач навчального закладу та існуючих проблем: 
Практична підготовка: стан, проблеми та перспективи»: 
Застосування інтерактивних методів навчання на практичних заняттях ;
Формування практичних навичок у студентів на заняттях  з фінансів та економіки 
підприємств 

 листопад)».
3.  Психолого-педагогічний  семінар  з  питань  пов’язаних  з  системою  виховної

роботи  в  навчальному  закладі  відповідно  до  виховних  задач  в  поточному  році
(січень).

«Роль виховання студентів, які проживають в гуртожитку».

4.4. Проведення відкритих занять
 Одна  із  колективних  форм  методичної  роботи  –  відкриті  заняття.  Їх  мета  –
підвищення майстерності викладачів.
 Основні завдання відкритих занять:
 -  упровадження  в  практику  викладачів  передового  педагогічного  досвіду  і
результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що
стоять перед навчальним закладом.
 У методичному кабінеті  формується  «банк» конспектів  відкритих  занять.  Великі
можливості  для  навчання  відкривають  мультимедійні  засоби,  інформаційні
технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань студентів, розвивають
їх  творчі  здібності,  продуктивне  мислення,  творчу  уяву,  спостережливість,
пошуково-інформаційні  вміння.  Проведення  нестандартних  занять  за  допомогою
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мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як викладача,
так і студента. Але в результаті проведення таких занять зростає якість знань.  
Відкриті заняття проводяться згідно плану циклових комісій. Протягом 2016 р. було
проведено 3  відкритих занять:

1. Бінарне заняття з фінансового обліку та інформаційних систем і технологій в 
обліку  (Мельник Л.С.)

2. Заняття-гра (КВК) з фінансового обліку (Рудюк Г.К.)
3. Заняття-гра («Найрозумніший») з політекономії (Телятник А.В.)
Нетрадиційні методи навчання використовують викладачі коледжу на відкритих

заняттях,  показуючи  при  цьому  кращі  свої  напрацювання  і  ділячись  досвідом  з
колегами по роботі та навчаючи молодих, малодосвідчених спеціалістів

5. Матеріально-технічне забезпечення
Для надання освітніх послуг коледж має міцну навчально-матеріальну базу,

соціальну  інфраструктуру,  що  забезпечує  високу  якість  навчально-виховного
процесу та соціально-побутових умов студентів та працівників закладу. 

Матеріально-технічна база коледжу включає навчальний корпус загальною
площею 2867 кв.м, два гуртожитки на 200 місць кожний загальною площею 5280
кв.м., господарський корпус, спортивний майданчик, актовий та гімнастичний зали,
бібліотеку  з  читальною  залою  на  70  місць.  Усі  будівлі  навчального  закладу
розміщені на відстані 70-100 м, що утворює єдиний навчальний комплекс.

Для  всіх  спеціальностей  відповідно  до  навчальних  планів  в  коледжі
обладнано  19  навчальних  аудиторій,  укомплектованість  яких  обладнанням  згідно
типового переліку в середньому складає 95%. Аудиторна площа на одного студента
складає  8  кв.м.  Усі  споруди  коледжу  відповідають  санітарним  нормам.  Кожен
навчальний кабінет містить повний комплекс методичного забезпечення дисциплін.

В  одному  з  гуртожитків  розміщена  кімната  «Здоров’я»,  яка  обладнана
тренажерами і спортивним інвентарем.

Спортивно-оздоровчий  комплекс  коледжу  включає  гімнастичний  зал,
спортивний майданчик, тренувальну смугу з перешкодами, тенісну кімнату. Поряд з
коледжем  розташовані:  стадіон,  стрілецький  тир  інших  відомств,  якими  коледж
користується за домовленістю.

Бібліотека  навчального  закладу  є  інформаційним  центром  для  надання  в
користування  абонентам  всіх  наявних  інформаційних  ресурсів,  зафіксованих  до
певних стандартів. 

Бібліотека, читальна зала, книгосховище розташовані в навчальному корпусі
за типовим проектом, а також створено філії бібліотеки у кожному студентському
гуртожитку.

Книжковий фонд бібліотеки коледжу налічує  22,3 тис. примірників. Більше
80%  цього  фонду  складає  навчальна  і  начально-допоміжна  література,  решта  –
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наукова,  науково-допоміжна  і  художня  література.  Передплачується  більше  15
найменувань періодичних видань за профілем навчального закладу.

Оснащення кабінетів  і лабораторій відповідає вимогам навчального плану і
програм,  систематично  поповнюється  про  що  свідчать  паспорти  цих  приміщень.
Функціонує  три  комп’ютерні  лабораторії,  об’єднані  в  локальну  мережу.  У
лабораторіях знаходиться 42 робочі станції. Із них на базі Celeron Core 2 Duo – 28, на
базі  ПК  Celeron –  14.  В  лабораторному  приміщенні  знаходиться  робоче  місце
викладача на базі ПК  Celeron Core 2  Duo –2 і  сервер. В складі локальної мережі
знаходиться два лазерних принтери Canon LBP 1120. 

Локальна мережа функціонує під управлінням програмного забезпечення ОС
Windows 7.  На  робочих  станціях  встановлена  операційна  система  Windows 7  та
Windows XP.  Студенти  вивчають  дану  операційну  систему,  а  також  прикладні
програми,  що  входять  до  складу  пакету  Microsoft Offiсe.  Коледж підключено  до
мережі Internet.  

6. Організаційна робота
 Принципи  управління  та  керівництва  коледжем  лежать   в  основі  змісту

організації  і  методів  управління  закладом.  Чітке  дотримання  цих  принципів
забезпечує  високий  рівень  керівництвом  навчально-виховним  процесом,  належну
якість контролю за роботу кожного працівника закладу. Серед головних принципів
управління  можна  визначити  принципи  науковості,  принцип  компетентності  і
відповідності,  принцип  конкретності  та  діловитості,  принцип  оптимізації,
перспективності  та  цілеспрямованості,  принцип  плановості,  гуманізації
національної свідомості й патріотизму.

В коледжі створена картотека нормативно-правових документів. У плануванні
навчально-виховного  процесу  беруть  участь  всі  суб’єкти  навчально-виховного
процесу, що сприяє об’єднанню дій адміністрації навчального закладу та підлеглих
щодо спільної праці в досягненні прогнозованих результатів.

Керівництво  коледжем  здійснює  директор  та  його  заступники  з  навчальної
роботи, з виховної роботи, завідувач денним відділенням, голови циклових комісій.
Директор  призначається  ректором  Подільського  державного-аграрно-технічного
університету  за  контрактом.  Всі  інші  посадові  особи  призначені  на  посади
директором коледжу, мають повну базову вищу освіту і досвід педагогічної роботи.

Система  внутрішнього  контролю  охоплює  різні  види  (оперативного,
поточного,  перспективного,  постійного)  контролю.  Йому  передує  робота  з
детального  вивчення  та  подальшої  аналітико-інформаційної  обробки.  Для
ефективності контролю на початку навчального року видається наказ «Про розподіл
обов’язків між посадовими особами адміністрації навчального закладу» на підставі
якого  за  директором  та  його  заступниками  розподіляються  конкретні  напрямки
здійснення  контролю.  Відповідно  до  річного  плану  координація  внутрішнього
контролю здійснюється на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові,
робочих  та  оперативних  нарадах.  Всі  рішення  щодо  цього  оформляються
відповідними наказами по коледжу з зазначенням термінів повторного контролю.
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Про результативність та якість внутрішнього контролю в навчально-виховному
процесі свідчать показники навчальних досягнень студентів, результати державної
підсумкової атестації, видача кількості дипломів з відзнакою, продовження навчання
випускників коледжу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів.  Особлива увага приділяється контролю
ведення  документації,  в  т.ч.  документів  суворої  звітності,  журналів  обліку
навчальних занять, книг обліку видачі атестатів та дипломів тощо.

На  постійному  контролі  адміністрації  коледжу  перебувають  питання
дотримання  техніки  безпеки,  санітарно-гігієнічних  норм  в  навчально-виховному
процесі, забезпечення  умов проживання студентів.

Ефективність  управлінських  рішень  багато  в  чому  визначається  досвідом
роботи  керівника умінням об’єктивно  вивчити  та  оцінити  ситуацію,  накреслити
чіткий  план  реалізації  шляхів  розв’язання.  Адміністрація  навчального  закладу
своєчасно  готує  аналітичні  матеріали  внутрішнього  контролю,  знає  і  виявляє
недоліки  в  напрямах  діяльності,  конкретно  приймає  рішення  для  їх  усунення.
Управлінські рішення своєчасно доводяться до колективу виконавців. Здійснюється
контроль за виконанням рішень.

Методичною  проблемою,  над  якою  працюватиме  навчальний  заклад
протягом 2016-2017 н.р. та подальших років є: «Створення електронного середовища
коледжу».  Проблема  спрямована  на  створення  єдиного  інформаційного
електронного  середовища  коледжу  на  основі  хмарних  технологій;  розробку
електронних посібників та підручників з усіх навчальних дисциплін.

Робота  коледжу  у  2016-2017  н.р.  спрямована  на  підготовку  та  узагальнення
інформації  та  даних  по   акредитації  спеціальності  5.03050201  «Інформаційна
діяльність підприємства».

7. Виховна та спортивно-масова робота
Таблиця 10

Проведення виховних заходів

№ Заходи, проведені коледжем Обласн
і

Регіональн
і

Відділе
-ння

Група Досягне-
ння

1 Урочисті  заходи,  присвячені  Дню
знань 

денне

2 Зустріч  із  ветеранами  спорту  та
учасниками  АТО,  присвячена  Дню
фізичної культури

IIIкур
с

3 Виставка-конкурс осінніх композицій
«Осінь-чарівниця»

денне

4 Бесіда-діалог  «Мистецтво  бути
здоровим»

I курс

5 Вечір-привітання  викладачів  до  Дня
працівників  освіти  «За  кулісами
коледжу»

денне

6 Зустріч  студентів  із  координатором
громадського руху «Твереза Україна»

денне

7 Військово-спортивні  змагання
«Захистимо Україну!»

I курс
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8 Урок мужності «Разом – ми сила» IIIкур
с

9 Інформаційна  година  на  тему:
«Молодь  і  шкідливі  звички:
серйозний погляд»

денне

1
0

Відвідування  музею  воїнів  АТО
«Борці за Україну»

I курс

1
1

Відкритий  фестиваль-конкурс
художньої  творчості  «Агроуніфест-
2016»

Кам’янець
-

Подільськ.
II місце

Номінація
«Вокальне
мистецтво

»
1
2

Виховна година «Сяє гордим цвітом
мова українська»

I, II
курси

1
3

Конкурс  «Хто  зверху»  до  Дня
української писемності та мови 

денне

1
4

Концерт  до  Міжнародного  Дня
студента, посвята в студенти  I курсу

денне

1
5

Година-реквієм «Гірко плаче Україна
за  своїми  синами»  (до  річниці
початку Революції Гідності)

денне

1
6

Виховні  заходи,  присвячені  пам’яті
трагедії  Бабиного  Яру,  жертв
голодоморів, пам’яті Героїв Крут, до
Дня Гідності та свободи, Соборності
України

денне

1
7

Тиждень  правових  знань  «Знати
права – виконувати обов’язки»

денне

1
8

Благодійна  акція  «Мішок  Діда
Мороза»

денне

1
9

Виставка про шепетівчан - учасників
АТО. Вшанування подвигу учасників
революції  гідності,  загиблих  Героїв
небесної Сотні

денне

2
0

Тематичний  урок  «Я  так  ніжно  їх
любив»

II
курс

2
1

Патріотичний  урок  «Ти  в  наших
серцях назавжди»

I курс

2
2

Виховна  година  «Пропусти
Чорнобиль крізь серце»

IIIкур
с

2
3

Виховний  захід  з  елементами
театралізації «Котилася писаночка»

денне

2
4

Виховна  година  до  Дня  пам’яті  та
примирення і Дня перемоги у Другій
світовій війні

денне

2
5

Засідання Європейського клубу «Моє
майбутнє – Україна європейська»

IIIкур
с

2
6

Концерт  «Ми  жінку-матір  славим  у
віках!»

I, II
курси

2
7

Марш у вишиванках денне
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2
8

Благодійна акція «Серце до Серця» денне

2
9

Регіональний  етап  інтелектуального
конкурсу «Кращий студент-2016»

 Житомир Номінація
«Вишука-

ність»
3
0

Участь у «Бібліоночі» II
курс

3
1

Виховна  година  «Історія  нашої
писемності»

денне

3
2

Виставка  творчих  робіт  студентів
коледжу

денне

3
3

Благодійна  акція  «Життя  без
паління»

денне

3
4

Всеукраїнська акція «Free Ukraine» денне

3
5

Відкриття  пам’ятного  стенду
Ярославу  Кревогубцю,  випускнику,
учаснику АТО

денне

3
6

Відвідування  вистави  Львівського
академічного  музично-драматичного
театру,  концерту  Хмельницького
естрадно-симфонічного оркестру

денне

3
7

Зустрічі  із  психологом,  юристом,
лікарем-наркологом, собріологом

денне

3
8

Урочисті заходи, присвячені Випуску
студентів 

IIIкур
с

7.1. Спортивні досягнення студентів.
Фізкультурно-оздоровча  та  спортивно-масова  робота  в  коледжі  на  протязі

навчального року проводилась згідно розроблених планів та графіків навчального
процесу з фізичного виховання. На початку навчального року всі студенти коледжу
пройшли медичне обстеження при Шепетівській центральній лікарні. В результаті
обстеження  навчальні  групи  коледжу  було  розподілено  на  навчальні  відділення:
основне, спеціально-медичне. За наказом директора коледжу 63 студенти зараховані
до  підготовчої  та  спеціально-медичної  групи.  10  -  студентів  звільнених  від
практичних занять фізичного виховання.

Навчальні заняття з основною підгрупою проводили в урочний та позаурочний
час. По закінченню семестру проводились заліки з фізичної культури та фізичного
виховання.

Спортивно - масова та фізкультурно-оздоровча робота в коледжі направлена на
покращення  здоров’я  студентів,  їх  працездатності,  залучення  студентів  до
систематичних  занять  фізкультурою  та  спортом.  Для  здійснення  цієї  роботи
розроблено плани спортивних секцій та фізкультурно-масових і спортивних заходів,
оформлено стенд результатів спартакіади та кращих спортсменів коледжу. Робота
спортивних секцій здійснювалась під керівництвом викладачів фізичного виховання
та громадських інструкторів.

В коледжі працювали спортивні секції з наступних видів спорту:
- міні-футбол – 18 осіб;
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- настільний теніс – 11 осіб;
- стрільба – 30 осіб;
- волейбол – 14 осіб;
- загальної фізичної підготовки – 10 осіб.
Всього в спортивних секціях займались 83 студентів.
На  протязі  року  проводились  спартакіади  коледжу  з  різних  видів  спорту. В

коледжі  проводились  заходи  присвячені  Дню  фізичної  культури  і  спорту,
Олімпійський урок та Олімпійський тиждень. Також проводились спортивно-масові
заходи присвячені Міжнародному дню студентського спорту в Україні.

Студенти  коледжу  приймали  участь  в  міських,  районних,  обласних  та
Всеукраїнських змаганнях, проводились товариські зустрічі з студентами та учнями
інших  навчальних  закладів  міста.  На  чемпіонаті  Хмельницької  області  з  вільної
боротьби серед юнаків 1999-2001 р. н. студенти коледжу зайняли призові місця:

- Ліцоєв Роман, студент групи Ф-11 зайняв І місце (вагова категорія – 46 кг.);
- Шелякін Ігор, студент групи ІДП – 21 зайняв І місце (вагова категорія – 85

кг);
- Кармаш Андрій, студент групи ІДП-11 –ІІ місце (вагова категорія- 85 кг)..
Студенти коледжу Шелякін Ігор – група ІДП-21, Ліцоєв Роман – група Б-11,

Кармаш Андрій – група ІДП-11 приймали участь у Всеукраїнському турнірі з вільної
боротьби.

8. Профорієнтаційна  робота
Профорієнтаційну роботу проводять викладачі коледжу за активною участю

вчителів, класних керівників, інших членів педагогічного колективу шкіл.
Для забезпечення проведення якісної вступної компанії 2016 року у коледжі

проведено ряд профорієнтаційних заходів:
-  проведено  роз'яснювальну  роботу  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах;
- проведено Дні відкритих дверей;
-  участь  у  виставках,  конкурсах,  ярмарках  професій  організованими  центрами
зайнятості (Шепетівського, Полонського, Славутського, Ізяславського, Білогірського,
Теофіпольського р-нів та м. Нетішин);
-  проведення профорієнтаційної роботи студентами 3 курсу під час проходження
виробничої  практики;
-  поновлено  матеріал  інформаційно-рекламного характеру про  напрям підготовки
(буклети, оголошення, календарі тощо); 
- реклама  у засобах масової інформації;
- проведено агітаційну роботу серед студентів щодо залучення вступників. 

Демографічні й економічні умови останнім часом дедалі ускладнюються та є
головною причиною зменшення кількості абітурієнтів у вищих навчальних закладах.
Тому в нашому навчальному закладі  належній увазі  приділена профорієнтаційній
роботі.

Найбільший  вплив  на  вибір  навчального закладу   мають  такі  чинники: 
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приклад знайомих,  порада батьків, відвідування дня відкритих дверей, інформація
на сайті ВНЗ, традиція родини (хтось із рідних навчався тут і порадив вступити) ,
інформація   для  абітурієнтів,  відвідування  школи  представниками  навчального
закладу,  які  розповідали  про  навчання  у  ньому,  реклама   у  засобах  масової
інформації(газети, радіо, телебачення),  участь у ярмарках професій.

Для  тісної  співпраці  з  колишніми  випускниками  та  продовження  родинних
традицій при виборі навчального закладу в минулому році було започатковано нову
традицію, кожного року в першу суботу  червня місяця відбуватиметься урочисте
зібрання випускників всіх років.

Але  при  всій  різноманітності  форм  і  методів  роботи  з  майбутніми 
абітурієнтами  не  можна  забувати  про  те,  що  головним  для  них  при  виборі
навчального  закладу  буде  його  авторитет  на  ринку  освітніх  послуг,  який
забезпечується систематичною і клопіткою роботою всього педагогічного колективу
над формуванням і  підтримкою його високого рівня.  Вдячні відгуки випускників
про навчання,  високі  оцінки роботодавців  про якість  підготовки наших фахівців,
пропозиції про працевлаштування з боку підприємств, бажання батьків – колишніх
наших випускників дати освіту своїм дітям саме в стінах нашого коледжу.

9. Фінансова діяльність
Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі

його  кошторису,  відповідно  до  нормативно-інструктивних  документів,  які  її
регламентують.

Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
- кошти  державного  бюджету  у  розмірі,  передбаченому  нормативами

фінансування  загальної  середньої  та  вищої  освіти  для  забезпечення  вивчення
дисциплін в обсязі Державних стандартів освіти;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб.
Бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію навчального закладу.
Фінансово-господарська діяльність навчального закладу ведеться відповідно до

Інструкції про бухгалтерський облік в бюджетних установах, нормативно-правових
актів  та  наказів  по  коледжу. Витрати  бюджетних  коштів  здійснюються  згідно  з
кошторисом.

Облік відпрацьованого робочого часу педагогічними працівниками та персоналом
ведеться  відповідно  до  нормативів;  ведеться  журнал  обліку  заміщених  та
пропущених  занять,  відсутність  працівників  підтверджується  відповідним
документом.  В  табелі  обліку  на  заробітну   плату  ведеться  запис  фактично
відпрацьованого часу.

На протязі   2016 року отримано фінансування загального фонду в  розмірі
3079.7 тис.грн. та використано впродовж року на:

- заробітну  плату – 1778,8 тис.грн.
- нарахування на з/пл. – 447,3 тис.грн.
- оплата комунальних послуг – 230,8 тис.грн.
- виплату стипендії – 622,8 тис.грн., в т.ч. індексація – 65,8 тис.грн.
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На протязі навчального року поступили кошти на спеціальний рахунок закладу
в розмірі 1125.3 тис.грн. та використано на:

- заробітну плату – 303.7 тис.грн.
- нарахування на з/плату – 79.6 тис.грн.
- придбання товарів, матеріалів – 81.8 тис. грн..
- оплата наданих послуг (крім комунальних)– 101.1 тис.грн.
- оплата комунальних послуг – 502.2 тис.грн.

Директор коледжу                                                               І.А.Тетеря
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	З метою підвищення якості освітньої діяльності, удосконалення управління структурними підрозділами, приведення у відповідність назв випускових кафедр університету назвам спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №1151 від 06 листопада 2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266» та рішення вченої ради університету від 11 липня 2016 року, протокол №, відбулася реорганізація окремих кафедр Університету (табл. 1.2).
	Таблиця 1.2
	Реорганізація кафедр ПДАТУ
	Кафедри станом на 1.09.2015
	Кафедри станом на 1.09.2016
	землеустрою і кадастру;
	плодоовочівництва, лісового і садово-паркового господарства;
	фізіології, біохімії і морфології;
	менеджменту організацій і адміністрування;
	обліку і аудиту;
	економіки підприємства;
	фінансів і кредиту
	геодезії та землеустрою;
	садівництва, овочівництва і садово-паркового господарства;
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