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Полтавська державна аграрна академія (далі -  Академія) -  це престижний 

аграрний вищий навчальний заклад України, що проводить інноваційну 

освітню діяльність з підготовки фахівців як для агропромислового комплексу, 

так і для інших галузей народного господарства Полтавської області й України 

загалом, на європейському рівні і має розвинену інфраструктуру навчальних та 

науково-виробничих підрозділів, які сприяють поширенню наукових знань і 

культурно-просвітницьких заходів.

Стратегічною метою діяльності Академії є задоволення освітніх та 

культурних потреб громадян України і Полтавського регіону зокрема, 

забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до чинних міжнародних і 

вітчизняних стандартів вищої освіти та високого рівня 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої 

професійної мобільності й гнучкості.

Правовою основою формування діяльності Академії є Конституція 

України, Закони України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» та інші нормативно-правові акти, міжнародні 

договори України, укладені в установленому законом порядку.

Загальне управління діяльністю закладу вищої освіти здійснює його 

керівник, який також відповідає за провадження освітньої, наукової, науково- 

технічної та інноваційної діяльності, за результати фінансово-господарської 

діяльності, стан та збереження майна.

Академію з 12 грудня 2011 року очолює Аранчій Валентина Іванівна, 

кандидат економічних наук, професор, яка у своєму здобутку має понад 320 

наукових та навчально-методичних праць, зокрема 25 навчальних посібників та 

монографій, 120 статей у наукових фахових виданнях України, 5 статей у 

наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, 

Web of science). Під керівництвом професора Аранчій В. І. було захищено 17 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
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з

Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор

Відповідно до контракту' № А-ІІ від 15 лютого 2017 р. ректор зобов'язаний 

забезпечити високоефективну стабільну статутну діяльність академії, 

дотримання закладом освіти вимог законодавства та стандартів освіти, щорічно 

звітувати перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

про результати своєї діяльності на обійманій посаді (п. 6.27).

Відповідно до умов контракту, статуту Академії, Закону України «Про 

вищу освіту» протягом звітного періоду ректор здійснювала ефективне 

управління діяльністю академії та її структурних підрозділів, а також у межах 

наданих повноважень забезпечувала:



- підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на 

відповідних рівнях вищої освіти згідно зі стандартами вищої освіти;

- виконання державного замовлення та інших договірних зобов'язань;

- дотримання академією ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

та організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти;

- високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність 

закладу, зокрема впровадження результатів його наукових досліджень, 

міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво,

- стабільне фінансово-економічне становище Академії та ефективне 

використання майна, дотримання вимог законодавства під час надання в 

користування іншим особам зазначеного майна;

- підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників 

академії;

- дотримання умов колективного договору, статуту вищого навчального

закладу;

- виконання вимог органів державного нагляду та контролю у сфері 

господарської діяльності, а також вимог Міністерства освіти і науки України;

- удосконалення управління академією, зміцнення фінансово- 

господарської, трудової дисципліни;

- створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 

дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

- своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними 

особами, цільове та ефективне використання коштів державного бюджету, 

своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань перед державним 

бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними 

фондами;

- виконання кошторису доходів і видатків академії, недопущення 

виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з 

енергопостачання та комунальні послуги;

- впровадження в межах своїх повноважень заходів щодо запобігання 

проявам корупційних правопорушень.
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1. Проведення освітнього процесу на відповідних рівнях вищої освіти 

згідно з державними стандартами якості освіти

Полтавська державна аграрна академія вже 100 років готує 

висококваліфікованих фахівців, які здійснюють ефективне управління 

господарським механізмом на всіх етапах створення агропромислової 

продукції, починаючи з виробництва сільськогосподарської сировини й 

завершуючи створенням готової харчової продукції та її просуванням як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

В Академії створена система заходів для досягнення якісно нового рівня в 

підготовці фахівців для агропромислового комплексу, забезпечення умов для 

задоволення потреб виробництва й розвитку особистості відповідно до 

здібностей, нахилів та інтересів людини. Водночас Академія сприяє 

ліцензуванню спеціальностей, які надають змогу українській молоді спробувати 

себе в різних галузях народного господарства.

Головною метою колективу Полтавської державної аграрної академії 

2019 року була підготовка за всіма рівнями вищої освіти (бакалаврським, 

магістерським, освітньо-науковим, науковим) та за 22 ліцензованими 

спеціальностями висококваліфікованих і конкурентоспроможних на

національному та міжнародному ринках праці фахівців для наукових та 

освітніх установ, державних органів, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, утвердження національних, культурних і загальнолюдських 

цінностей. Впровадження сучасних державних стандартів вищої освіти сприяє 

розширенню мобільності освіти та підвищенню конкурентоспроможності 

випускників на міжнародному ринку праці.

Організація освітнього процесу в Академії грунтувалася на таких засадах: 

-автономність в ухваленні самостійних рішень щодо організації освітнього 

процесу , визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання;

-ефективне використання людського потенціалу, матеріальних,

фінансових та інших ресу рсів;

-забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;
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-академічна мобільність здобувачів вишої освіти та науково-педагогічних 

працівників;

-функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти;

формування довіри до Академії у споживачів освітніх послуг, 

працедавців, закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

Організація освітньої діяльності в Академії передбачала:

- інтеграцію освіти, досліджень і виробництва;

-забезпечення конкурентосироможності завдяки високій гарантованій 

якості;

-побудову освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій;

-забезпечення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх 

рівнів з обов'язковим урахуванням освітніх і професійних стандартів, 

визначенням критеріїв оцінювання результатів навчання (знань, умінь, навичок 

та інших компетентностей), термінів і порядку підтвердження отриманих 

особою кваліфікацій;

-незалежну та об'єктивну оцінку набутої кваліфікації;

-розроблення академічної політики на основі аналізу потреб ринку праці 

та перспектив розвитку відповідних галузей;

-сприяння набуттю студентами професійної кваліфікації;

-визнання якісної практичної підготовки студентів як необхідної умови 

здобуття кваліфікацій усіх рівнів;

-незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій і 

релігійних організацій;

-участь усіх працівників Академії (адміністрація, науково-педагогічні, 

наукові й педагогічні працівники, навчально-допоміжний, адміністративно- 

господарський персонал) у забезпеченні освітньої діяльності закладу освіти;

-залучення всіх категорій працівників, здобувачів вищої освіти, 

випускників і роботодавців до заходів із забезпечення якості освітніх програм.

В Академії підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями: 

«Агрономія», «Екологія», «Захист і карантин рослин», «Біотехнологія і
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біоінженерія», «Ветеринарна медицина», «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза», «Економіка», «Публічне управління та адміністрування», «Право», 

«Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Маркетинг», «Міжнародні економічні відносини», «Інформаційні системи та 

технології», «Агроіиженерія», «Галузеве машинобудування», «Технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва», «Харчові технології», 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Філологія», «Політологія». Загалом 22 спеціальності. Триває активна робота 

над ліцензуванням нових спеціальностей.

Підготовка фахівців в Академії проводиться за денною та заочною 

формами навчання, працює також довузівська підготовка, підготовка іноземних 

громадян, магістратура та аспірантура за 7 спеціальностями.

2019 року пройдено первинну акредитацію за напрямом підготовки 

6.030507 «Маркетинг» ОКР «Бакалавр». Крім того, 2019 року здійснено 

розширення провадження освітньої діяльності у сфері вишої освіти шляхом 

залочаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 

та осіб без громадянства за спеціальностями Полтавської державної аграрної 

академії:

-051 Економіка першого (бакалаврського) рівня, другого (магістерського) 

рівня, третього (освітньо-наукового);

- 073 Менеджмент першого (бакаїаврського) рівня, другого 

(магістерського) рівня, третього (освітньо-наукового) рівня;

-076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого 

(бакалаврського) рівня, другого (магістерського);

-201 Аг|юномія першого (бакалаврського) рівня, другого (магістерського) 

рівня;

-204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва першого 

(бакалаврського) рівня, другого (магістерського) рівня;

-208 Агроіиженерія першого (бакалаврського), другого (магістерського) 

рівня;

- 211 Ветеринарна медицина другого (магістерського) рівня, третього 

(освітньо-наукового) рівня.



З метою забезпечення виконання державного замовлення та договірних 

зобов'язань з підготовки фахівців в Академії протягом звітного періоду 

проведено значний обсяг робіт з формування контингенту здобувачів вищої 

освіти.

Для проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору вступників 

була створена приймальна комісія в кількості 15 осіб (наказ №>275 від

21.12.2018 року зі змінами від 27.05.2019 р., наказ № 86, від 24.06.2019 р., наказ 

№ 126), до складу якої ввійшли: ректор академії Аранчій В. І. -  як голова 

приймальної комісії, керівник Навчально-наукового інституту інформаційних 

та інноваційних освітніх технологій Вакуленко Ю. В. -  як заступник голови 

приймальної комісії. Келемеш А. О. -  як відповідальний секретар приймальної 

комісії, Осташова В. О. -  як заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії, декани та заступники деканів факультетів, адміністратор бази даних 

(обслуговування ЄДЕБО), директор Коледжу управління, економіки і права 

Полтавської державної аграрної академії, представник профкому, сгудради 

академії, директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської 

облдержадміністрації.

Правила прийому до ПДАА 2019 року розроблені на підставі Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України 2019 року', 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 ірудня

2018 року за № 1456/32908, затверджені вченою радою Академії 05 лютого

2019 року, протокол №14.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 334-л від

17.04.2019 р. «Про ліцензування освітньої діяльності» та протоколу засідання 

Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 16.04.2019 року 

№ 131, до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії 

2019 року було внесено зміни, затверджені вченою радою академії від

23.04.2019 р., протокол № 17. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки 

України №760 від 31.05.2019 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 634/33605, до Правил
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прийому до Полтавської державної аграрної академії 2019 року було внесено 

зміни, затверджені вченою радою академії від 26.06.2019 р., протокол №23. З 

метою приведення у відповідність Правил прийому стандартам вищої освіти 

України, до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 

2019 році було внесено зміни, затверджені вченою радою академії від

23.07.2019 р., протокол №27. На підставі Наказу МОН України №950-л від

08.08.2019 р. «Про ліцензування освітньої діяльності» та рішення приймальної 

комісії від 09.08.2019 р„ протокол №29, до Правил прийому до Полтавської 

державної аїрарної академії 2019 року було внесено зміни, затверджені вченою 

радою академії від 09.08.2019 р.. протокол № 28.

Приймальна комісія діс на підставі Положення «Про приймальну комісію 

Полтавської державної аграрної академії», схваленого вченою радою Академії, 

протокол №11 від 19.12.2018 року, введеного в дію наказом ректора 

Полтавської державної аграрної академії від 20.12 2018 № 268, розробленого на 

підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого наказом МОН України 15.10.2015 р №1085 та змінами 

відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. №622, зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за №860/28990. Положення 

«Про апеляційну комісію Полтавської державної аграрної академії» 

затверджене вченою радою Академії від 19.19.2018 р., протокол № 11. введене 

в дію наказом ректора Полтавської державної аїрарної академії від 20.12.2018 

№ 268.

З метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів та 

оформлення особових справ вступників наказом ректора від 21.12.2018 р. № 74 

було створено відбіркову комісію. В межах профорієнтаційної роботи серед 

випускників шкіл представники Академії брали участь у виставках, 

презентаціях навчальних закладів м. Полтави, проводили заходи у школах 

Полтавської області. Крім того інформація про ліцензійний набір студентів 

відображалася в засобах масової інформації, на сайті академії, в соціальних 

мережах РасеЬоок та Іп5їа$рапі.

Згідно з наказами Академії №244 від 28.11.2018 р , № 8 від 05.02.2019 р , 

№ 241 від 15.11.2019 р. -  08.12.2018 р., 02.03.2019 р. та 23.11.2019 р. відповідно
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були проведені «Дні відкритих дверей», у яких взяли участь 285 осіб з 

Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Харківської та інших 

областей. У цих заходах щонайбільше відвідувачів було з районів Полтавської 

області (рис. 1).
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Рис. 1. Відвідування Днів відкритих дверей, 2008-2019 рр.

До початку роботи приймальної комісії була поновлена наочна агітація з 

питань вступу до академії, обладнані приміщення, підготовлені робочі місця, 

постійно готувалися та замовлялися бланки необхідної документації, 

придбавалося необхідне канцелярське приладдя.

Згідно з Положенням про приймальну комісію Полтавської державної 

аграрної академії та з метою організації та проведення вступних випробувань та 

співбесід при вступі для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування), при вступі до Академії 2019 року було створено 

предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід (від 

21.12.2018 р. № 279).

З метою проведення фахових вступних випробувань за ступенями вищої 

освіти «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання та з нормативним 

терміном на 2 (3) курс) та «Магістр» при вступі до Академії 2019 року наказом 

ректора Академії № 277 від 21.12.2018 р. було створено фахові атестаційні 

комісії, до складу яких внесено зміни наказами ректора № 86 від 27.05.2019 р. і 

№147 від 17.07.2019 р.
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Голови предметних та фахових атестаиійних комісій за чотири місяці до 

проведення вступних випробувань та продовження ступеневої підготовки на 

навчання за ступенями вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» підготували 

програми та екзаменаційні завдання у вигляді тестів, розробили критерії оцінки 

знань вступників. Вступні випробування здійснювалися в письмовій формі, що 

дало змогу вчасно перевірити роботи вступників, сформувати рейтингові 

списки та надати рекомендації до зарахування у строки, передбачені Правилами 

прийому.

З метою вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників 

наказом ректора Академії від 21.12.2018 р. № 276, від 27.05.2019 р. №86 і від

24.06.2019 р. № 126 та на підставі Положення про Апеляційну комісії 

Полтавської державної аграрної академії було створено апеляційну комісію. 

Про прозорість та справедливість процедури проведення вступних випробувань 

свідчить факт відсутності скарг та апеляцій від вступників.

Па виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» в редакції Закону № 319-\;ІІІ від 09.04.2015, наказу МОН України 

№ 166 від 19.02.2015 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність 

вищих навчальних закладів» та Правил прийому, з метою забезпечення 

прозорої діяльності та відкритості вступної кампанії на веб-сайті Академії 

Ьйр5://\отт. pdaa.edu. па' оперативно висвітлювалася необхідна інформація щодо 

роботи приймальної комісії.

Відповідно до Правил прийому наказом ректора від 12.06.2019 року 

№115 створено консультаційний центр з метою надання допомоги вступникам 

при поданні заяв в електронній формі.

Ліцензований обсяг прийому студентів на період літньої вступної 

кампанії 2019 року за денною та заочною формами навчання за 

СВО «Бакалавр» складав 2485 місць, за СВО «Магістр» -  1785 місць. За 

рахунок бюджетного фінансування обсяг підготовки фахівців був встановлений 

Міністерством освіти і науки України за СВО «Бакалавр» (зі скороченим 

терміном навчання) на рівні 176 місць за денною формою навчання і 24 місць за 

заочною формою навчання, та СВО «Магістр» -  200 місця за денною і 37 місця 

за заочною формою навчання, яке виконане на 100 %.
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2019 року діяла система розподілу місць державного замовлення за СВО 

«Бакалавр» (на базі ПЗСО), що мала адресний характер. Для її забезпечення 

приймальною комісією було розроблено та подано для затвердження до МОН 

України Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення, що 

формувалися на основі показників державного замовлення 2018 року.

Прийом заяв та документів від вступників за СВО «Бакалавр» (магістр 

ветеринарного спрямування) на базі ПЗСО тривав з 10 до 22 липня 2019 р. 

включно. У поточному році від вступників надійшло 2828 заяв, що на 5,5 % 

менше, ніж 2018 року (рис. 2).
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0 50 100 150 . 200 250 300
Кількість заяв

1 035 Філологія 8 076 ПТБД 15 202 Захист і карантин рослин

2 051 Економіка 9 081 Право 16 204 ТВППТ

3 052 Політологія 10 101 Екологія 17 208 Агроінжснсрія

4
071 Облік і 
оподаткування

11 126 ІСтаТ 18 211 Ветеринарна медицина

5 072 ФБСС 12 133 ГМ 19 212 Вет. гіг., сан. і сксп-за

6 073 Менеджмент 13 181 ХТ 20 281 ПУА

7 075 Маркетинг 14 201 Агрономія 21 Міжнародні скономіч. відн.

Рис. 2. Кількість поданих заяв за спеціальностями за СВО «Бакалавр» 

(магістр ветеринарного спрямування), 2019 р.



Варто зазначити, що найбільша кількість заяв надійшла від вступників за 

спеціальностями «Агрономія», «Ветеринарна медицина» та «Право» (264, 253 

та 246 заяв відповідно). Уперше 2019 року здійснювався набір вступників за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за СВО «Бакалавр».

Конкурс заяв на одне місце державного замовлення станом на 26.07.2019 

року склав 11,9. Конкурс заяв за спеціальностями подано в табл. 1

Таблиця І

Конкурс заяв на місце державного замовлення за спеціальностями,

14

2019 р.

№
п/п

Спеціальність Конкурс

1 035 Філологія 35,0
2 051 Економіка 0
3 052 Політологія 0
4 071 Облік і оподаткування 20,3
5 072 Фінанси, банківська справа та страхування 74,5
6 073 Менеджмент 111,5
7 075 Маркетинг 95,0
8 076 Підприємництво, торпвля та біржова діяльність 105,0
9 081 Право 246,0
10 101 Екологія 25,8
11 126 Інформаційні системи та технології 53,5
12 133 Галузеве машинобудування 5.8
13 181 Харчові технології 9,5
14 201 Агрономія 4,8
15 202 Захист і карантин рослин 9,2

16
204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 4,0

17 208 Агроінженерія 2,3
18 211 Ветеринарна медицина 5,4
19 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 10,0
20 281 Публічне управління та адміністрування 145,0
21 292 Міжнародні економічні відносини 0

Всього за спеціальностями по ЗВО 11,9



Інформація щодо рекомендацій до зарахування за державним 

замовленням від 26.07.2019 року подана в табл. 2.

З двох спеціальностей (133 Галузеве машинобудування, 181 Харчові 

технології) було отримано максимальні обсяги державного замовлення, що 

свідчить про достатньо високий рівень підготовки вступників до Академії.

Отже, найбільше місць державного замовлення при вступі на основі 

ПЗСО за денною формою навчання отримано за спеціальністю 201 Агрономія 

(55 місць), 208 Агроінженерія (53 місця), 211 Ветеринарна медицина (47 місця).

На перший курс за СВО «Бакалавр» (магістр медичного спрямування) 

на базі ПЗСО денної форми навчання зараховано всього 516 осіб (на 60 осіб або 

па 10,4 % менше, ніж 2018 року), з них за державним замовленням 203 особи, 

за кошти фізичних та юридичних осіб -  313 осіб. Із загальної кількості 

зарахованих сільська молодь складає близько 70 %.

Таблиця 2

Пропозиції, рекомендації та зарахування за державним 

замовленням за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарною спрямування) на

15

базі ПЗСО денної форми навчання, 2019 р., осіб

№
з/

п

Спеціальність

Пропозиції 
академії по 

держзамовлен 
ню

Рекомендовано 
до зарахування 

за
держзамовлення

Зараховано за 
державним 

замовленням 
разом з

Вс
ьо

го 3 них

Вс
ьо

го 3 них

за
кв

от
о

за
кв

от
о

__
ю

__ переведеними
пільговиками

1 035 Філологія 5 і 3 0 4
2 051 Економіка 5 і 0 0 1
3 052 Політологія 5 і 0 0 0

4
071 Облік і 
оподаткування

12 і 6 0 7

5
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

9 і 2 0 2

6 073 Менеджмент 8 і 2 0 3
7 075 Маркетинг 5 і 2 0 1
8 076 Підприємництво, 2 і 1 0 2
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торгівля та біржова 
діяльність

9 081 Право 5 1 1 1 3
10 101 Екологія 13 1 5 1 5

11
126 Інформаційні 
системи та технології

9 1 2 0 1

12
133 Галузеве 
машинобудування

12 1 12 0 10

13 181 Харчові технології 12 1 12 0 11
14 201 Агрономія 71 7 55 0 49

15
202 Захист і карантин 
рослин

10 1 6 0 5

16

204 Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

62 6 20 0 12

17 208 Агроінженерія 68 6 53 0 42

18
211 Ветеринарна 
медицина

71 7 47 2 38

19
212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза

11 1 5 0 4

20
281 Публічне управління 
та адміністру вання

2 1 1 0 2

21
292 Міжнародні 
економічні відносини

5 1 0 0 1

Всього 402 43 235 4 203

Незважаючи на те, що 2019 року випускників шків у Полтавській області 

було на 18,9% менше порівняно з 2015 роком, на навчання на 1 курс на базі 

ПЗСО до Академії 2019 року було прийнято на 8,6% осіб більше, ніж 

2015 року (табл. 3).

Якщо порівнювати дані за останні два роки, то можна зробити висновок, 

що 2019 року випускників шкіл у Полтавській області було иа 2,7% більше, 

ніж 2018 року. Водночас 2019 року до Академії вступило на 10,4 % осіб менше, 

ніж 2018 року.
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Таблиця З

Динаміка чисельності випускників шкіл Полтавської області та

зарахованих на навчання до ПДАА, 2015-2019 рр.

Показник 2015
Р-

2016
Р

2017
Р

2018
Р

2019
Р

2019 р. у 
%  до 2015 

Р
Кількість випускників у 
Полтавській області, осіб 8006 7044 6809 6323 6494 -1512

Кількість зарахованих на 
навчання на 1 курс на базі 
ПЗСО до ПДАА, осіб

475 526 602 576 516 41

За підсумками вступної кампанії за СВО «Бакалавр» (магістр 

ветеринарного спрямування) на базі ПЗСО денної форми навчання найбільше 

поповнилися лави студентів за спеціальністю «Агрономія» (85 осіб), 

«Ветеринарна медицина» (55 осіб), «Агроінженерія» (52 осіб). Серед 

зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб лідирує 

спеціальність «Агрономія» (36 осіб), «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (27 осіб), «Право» (25 осіб), «Облік і оподаткування» та 

«Менеджмент» (по 24 особи).

Загалом за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на 

1 курс на базі ПЗСО і МС денної та заочної форм навчання прийнято 1175 осіб, 

що складає 45,2 % від ліцензованого обсягу.

Контингент студентів набору 2019 року на 1 курс заочної форми навчання 

за СВО «Бакалавр» на базі ПЗСО склав 59 осіб (20 осіб за державним 

замовленням та 39 осіб за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб). Серед 

спеціальностей при вступі на 1 курс заочної форми навчання на базі ПЗСО 

найбільшим попитом користувалася спеціальність 201 Агрономія (15 осіб), при 

вступі за скороченим терміном навчання денної форми -  208 Агроінженерія (88 

осіб), заочної форми навчання -  281 Публічне управління та адміністрування 

(35 осіб).

Наказом ректора від 26.02.2019 року № 30 було введено в дію рішення 

вченої ради Академії щодо організації та проведення Всеукраїнських олімпіад 

Полтавської державної аграрної академії для професійної орієнтації вступників



на основі повної загальної середньої освіти з української мови і літератури, 

математики та біології. Олімпіади проходили у два тури -  перший 

дистанційний та другий очний. Серед 26 переможців другого туру олімпіад 21 

особа вступила до академії, 17 з них на місця державного замовлення.

Серед 16 випускників підготовчих курсів 2019 року до Академії вступило 

13 осіб, з них за державним замовленням 9 осіб, отримали додаткові бали при 

вступі 6 осіб (рис. 3).
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Всього, осіб Вступили до За державним Отримали
ПДАА, осіб замовленням, додаткові бали, 

осіб осіб

Рис. 3. Результати роботи курсів зі вступниками, 2019 р.

Прийом на навчання за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном 

навчання на 2(3) курс та зі скороченим терміном навчання) склав 383 особи на 

денну форму навчання (на 20 % більше, ніж 2018 року) та 217 осіб на заочну 

форму навчання (на 20,5 % менше, ніж 2018 року) (табл. 4).

2019 року з коледжів, які входять до структури ПДАА, було прийнято 286 

осіб на денну і 160 осіб на заочну форму навчання (табл. 5).

Із загальної кількості вступників на основі диплома молодшого 

спеціаліста випускники коледжів зі структури ПДАА склали: 74,7 % за денною 

формою навчання та 67,2 % за заочною формою навчання.
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Таблиця 4

Результати зарахування за СВО «Бакалавр» (на 2(3) курс та зі скороченим

терміном навчання) до ПДЛЛ, 2018-2019 рр.

2018 р. 2019 р 2019 р у % до 2018 р.
Показник денна заочна денна заочна денна заочна

ф.н. ф.н. ф.н. ф.н. ф н. ф.н.
Кількість 
зарахованих, осіб 318 355 383 262 120,4 73,8

у т. ч.:
за державним 
замовленням

144 12 176 24 122,2 200,0

за контрактом 174 343 207 238 119,0 69,4

Таблиця 5

Результати зарахування за СВО «Бакалавр» (на 2(3) курс та зі 

скороченим терміном навчання) випускників коледжів, шо входять до

структури ПДАА, 2019 р„ осіб

Назва коледжу

Зараховано до ПДАА на СВО «Бакалавр»
Денна форма навчання Заочна форма навчання

В С Ь О Г О
вт.ч. на 
бюджет В С Ь О Г О

вт.ч. на 
бюджет

Аграрно-економічний
коледж

68 26 38 2

Коледж управління, 
економіки і права

44 15 42 0

Хорольський 
агропромисловий коледж

59 26 25 7

Лубенський фінансово- 
економічний коледж

22 6 32 2

Хомутецький 
ветеринарно- 
технологічний коледж

46 зо 9 4

Березоворудський 
аграрний коледж

28 20 13 4

Лохвицький механіко- 
технологічний коледж

19 7 1 0

Всього 286 130 160 19

Отже, найбільша кількість осіб серед випускників Аїрарно-економічного 

коледжу ПДАА стала студентами Академії (106 осіб), найменша -  Лохвицького 

механіко-технологічного коледжу (20 осіб).



Результати літнього прийому до академії за СВО «Магістр» представлені 

в табл. 6, тобто за СВО «Магістр» зараховано 509 осіб на денну форму 

навчання, що на 3,6% менше, ніж 2018 року (з них 200 осіб -  за державним 

замовленням та 309 осіб -  за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб).

Таблиця 6
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Результати літнього прийому за СВО «Магістр», 2018-2019 рр.

Показники
2018 р. 2019 р. 2019 р. до 2018 р.

денна
ф.н.

заочна
ф.н.

денна
ф.н.

заочна
ф.н.

денна
ф.н.

заочна
ф.н.

Зараховано всього, 
осіб

528 588 509 388 -19 -200

з них: бюджет 213 26 200 37 -13 11
контракт 315 562 309 351 -6 -211

На заочну форму навчання за СВО «Магістр» зараховано 388 осіб (37 осіб 

за державним замовленням та 351 особа за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб), що на 37,5 % менше, ніж 2018 року.

Основними напрямами удосконалення якісних та кількісних показників 

набору до Академії ми вбачаємо у здійсненні постійного моніторингу потреб 

ринку праці, аналізі роботи вишів-конкурентів, набутті передового досвіду в 

контексті підвищення іміджу академії, розширенні форм профорієнтаційної 

роботи, зокрема, через налагодження зв'язків у соціальних мережах РасеЬоок та 

І п ^ г а т ,  залученні молоді до наукової діяльності шляхом організації 

конкурсів наукових робіт, лекторіїв, тренінгів, ділових ігор ТОЩО.

Організацію освітнього процесу за освітньо-науковими та науковими 

рівнями здійснює відділ аспірантури й докторантури, що є самостійним 

структурним підрозділом академії, який керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про захист персональних 

даних», указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (із змінами, внесеними 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. №283) та



іншими нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України. Статутом Академії, розпорядженнями ректора Академії.

Через набуття чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту», 

відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» № 523 від 

18.05.2016 р., № 5-л від 20.01.2017 р. та № 1-л від 06.01.2017 р. Полтавська 

державна аграрна академія отримала ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти, третій (освітньо-науковий) рівень зі 

спеціальностей:

051 -  Економіка;

073 -  Менеджмент;

075 -  Маркетинг;

201 -  Агрономія;

204 -  Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;

211 -  Ветеринарна медицина,

281 -  Публічне управління та адміністрування.

Крім того, для осіб, які вступили до аспірантури до 2016 року (згідно з 

Постановою Кабінету' Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Про 

затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів») 2019 року закінчується термін підготовки за 4 науковими 

спеціальностями:

08.00. 04 -  Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності;

03.00. 16 -  Екологія (сільськогосподарські науки);

16.00. 03 -  Ветеринарна мікробіологія та вірусологія;

16.00. 11 -  Паразитологія.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється за денною та заочною формами навчання терміном 4 роки. 

Освітньо-наукова програма складається з освітнього та наукового складників 

Освітній складник освітньо-наукової програми складається з 60 кредитів ЄКТС, 

науковим складовою частиною передбачено підготовку і захист дисертаційної 

роботи. Усі здобувані вищої освіти ступеня доктора філософії незалежно від
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форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі 

форми контролю, передбачені освітньо-науковою програмою аспірантури та 

індивідуальним планом роботи здобувана.

Станом на 01.11.2019 року в аспірантурі навчається 141 здобувай освіти 

ступеня доктора філософії, з них -  127 за денною формою навчання та 14 за 

заочною, аспірантів заочної форми 6 осіб. Протягом звітного року на навчання 

до аспірантури прийнято 49 осіб на денну форму навчання. За рахунок 

бюджетного фінансування 2019 року навчається 83 аспіранти (зокрема 

здобувані в вищої освіти ступеня доктора філософії 2019 року набору -  17 осіб).

Навчання в докторанту рі здійснюється за денною формою навчання за 

рахунок бюджетного фінансування за спеціальностями 051 Економіка і 

073 Менеджмент. 2019 року в докторантурі налічується 4 здобувані ступеня 

доктора (зокрема 2019 року набору -  2 особи).

Сукупний контингент здобувачів вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії поданий у таблиці 6.

2019 року діяли курси з підготовки майбутніх вступників до зовнішнього 

незалежного оцінювання з таких дисциплін: українська мова, українська 

література, історія України, біологія, математика. Форма навчання: денна 

(базовий рівень) з терміном навчання 8 місяців у межах 84 годин, та вечірні 

(поглиблений рівень ) з терміном навчання 4 місяці в межах 103 годин.

Кількість слухачів постійно змінювалася й наприкінці навчання 

становила 63 особи. Із загальної чисельності осіб підготовчих курсів всту пили 

до ПДАА -  72,5%, до інших навчальних закладів -  27,5%; з них: на місця 

держзамовлення -  45%, на контрактну основу -  55%.

Вартість однієї дисципліни на місяць навчального року склала: базовий 

рівень -  205 грн; поглиблений рівень -  225 грн. Усього за 8 місяців фактичні 

надходження коштів склали 178.674 грн. (планові 130,80 грн.). Загальна 

кількість навчальних годин становила: 714 годин.

Полтавська державна аграрна академії протягом 2019 року здійснювала 

освітній процес згідно з кадровими вимогами Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти.

22



23
Таблиця б

Спеціальність
Контингент

Бакалавр Магістр Аспірантура
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна

0 3 5 Ф ІЛ О Л О Г ІЯ 59 8
051 Економіка 62 28 14 17 17 3
052 Політологія 28 1
071 Облік і оподаткування 164 159 56 151
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 181 85 57 96

073 Менеджмент 169 69 32 94 15 8
074 Публічне управління та 
адміністрування 24 11

075 Маркетинг 100 5 1
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 98 53 22 48

081 Право 121 59
101 Екологія 68 38 1
126 Інформаційні системи та технології 69 15
133 Галузеве машинобудування 62 13
181 Харчові технології 75 4
201 Агрономія 502 131 241 196 60
202 Захист і карантин рослин 32
204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва 218 65 156 66 7

208 Агроінженерія 383 102 219 57
211 Ветеринарна медицина 92 434 18 2
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 10

281 Публічне управління та 
адміністрування 76 54 18 92 9 6

292 Міжнародні економічні відносини 21 4
6.030504 Економіка підприємства 29
6.030508 Фінанси і кредит 18
6.030509 Облік і аудит 40
6.030601 Менеджмент 63
6.090101 Агрономія 90
6.090102 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва 60

6.100102 Процеси, машини та 
обладнання агропромислового 
виробництва

83

ВСЬОГО 2604 1244 1302 817 127 20
ВСЬОГО по Академії 6114



Викладацька діяльність науково-педагогічних працівників Академії 

спрямовувалася на формування знань, світогляду, розвиток інтелектуальних і 

творчих здібностей, емоційно-вольових та фізичних якостей здобувачів освіти. 

Якість освіти -  основна вимога на шляху відповідності результатів навчання 

вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти.

Структура Академії є оптимальною, що дає змогу установі ефективно 

взаємодіяти з навколишнім середовищем, продуктивно, доцільно розподіляти 

та спрямовувати зусилля працівників, а відтак задовольняти попит здобувачів 

освіти, досягати визначених цілей з високою ефективністю.

У структурі Академії 6 факультетів: агротехнологій та екології, 

інженерно-технологічний, технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, економіки та менеджменту, обліку та фінансів, ветеринарної 

медицини, що мають у своєму складі 31 кафедру (зокрема 19 випускових). На 

кінець 2019 року в Академії працює 742 співробітники.

Професорсько-викладацький склад сформовано відповідно до штатного 

розпису та нормативних документів МОН. Усі викладачі Академії мають досвід 

у читанні доручених їм дисциплін, розподіл здійснювався відповідно до їхньої 

кваліфікації, тому' заняття проводять на високому рівні. Освітній процес в 

Академії забезпечує 336 висококваліфікованих науково-педагогічних 

працівників.

Високі якісні показники кадрового забезпечення покликані 

трансформуватися у знакові наукові дослідження, проекти, інновації та плідну 

міжнародну співпрацю.

Основою кадрової політики академії є система добору 

висококваліфікованих працівників, професійного зростання, збереження 

науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої кваліфікації, систему 

соціальних гарантій і соціального захисту викладачів, шо передбачає 

законодавство України та колективний договір.

Колективний договір на 2017-2019 роки регламентує питання щодо 

укладання трудових договорів між працівниками й адміністрацією Академії, 

умови оплати та нормування праці, створення сприятливих умов праці, 

соціального захисту, охорони праці.
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Влаштування на роботу науково-педагогічних працівників у Полтавській 

державній аграрній академії здійснюється на основі конкурсного відбору. 

Протягом 2019 року в академії було оголошено конкурс на заміщення 41 

вакантної посади. Конкурсний відбір проводився на засадах відкритості, 

гласності, законності, колегіальності ухвалення рішень конкурсною комісією, 

незалежності, неупередженого ставлення до кандидатів на обіймання вакантних 

посад науково-педагогічних працівників. Перелік вакантних посад науково- 

педагогічних працівників закладу вищої освіти, які замішуються в порядку' 

конкурсного відбору, визначається Законом України «Про вишу освіту».

Згідно зі штатним розписом на 2019-2020 н. р., затверджено штат 

професорсько-викладацького складу кафедр Академії в кількості 315,9 ставки. 

Детальну структуру професорсько-викладацького складу кафедр академії 

науково-педагогічних працівників наведено в таблиці 7.
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Таблиця 7

Структура штатного розпису науково-недагогічних працівників

Полтавської державної аграрної академії на 2019-2020 н. р.

Найменування посади Всього кількість штатних одиниць
Завідувач кафедри 31
Професор 66,85
Доцент 180,15
Старший викладач 22,15
Викладач, асистент 15,75
Разом 315,9

На рис. 4. наведено структуру посад науково-педагогічних працівників у 

2019-2020 навчальному році.
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Старший Викладач. Завідувач
викладач асистент кафедрою

Рис. 4. Структура посад науково-педагогічних працівників 

на 2019-2020 н. р.

Найбільшу питому вагу серед посад науково-педагогічних працівників 

2019 року становить посада доцента 57 %, а найменшу частку займають посади 

викладача та асистента 5 %.

У табл. 8. наведено динаміку показників професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за 2015-2019 рр.

Кількість штатних науково-педагогічних працівників Академії 

відображено на рис. 5.

Кількісні та відносні показники науково-педагогічних співробітників, які 

мають наукові ступені та вчені звання за 2019 рік демонструє рис. 6.

Зростання кадрового потенціалу Академії забезпечує професійний 

розвиток його співробітників. 2019 року захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук 3 особи, кандидата наук також 3 особи зі 

складу штатних працівників. 2 працівникам присвоєно вчене звання професора, 

13 -  вчене звання доцента.

Порівнюючи з попереднім навчальним роком, показник якісного складу 

штатних працівників має позитивну динаміку у зв’язку зі здобуттям 

працівниками наукового ступеня доктора наук.

Середній вік науково-педагогічних працівників Полтавської державної 

аграрної академії становить 46 років.
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Таблиця 8

Характеристика професорсько-викладацькою складу

Полтавської державної аграрної академії за 2015-2019 рр.

№
п/п

Показник Рік
2015 2016 2017 2018 2019

1. Штатна чисельність професорсько- 
викладацького складу (осіб) із них: 
докторів наук

кандидатів наук

професорів

доцентів

315 311 304 325 317

29 ЗО 31 36 40

215 215 232 241 238

29 29 27 зо зо

171 172 173 186 186

2. Штатна укомплектованість 
(всього, %): із них: 
докторів наук (%) 
кандидатів наук (%)

100 100 100 100 100

9 10 10 11 13
68 69 76 74 75

3. Кількість сумісників (всього)
зокрема
докторів наук
кандидатів наук
професорів
доцентів

13 39 17 19 19

2 3 2 7 7
8 11 12 11 10
2 2 2 2 4
5 5 5 5 5

Рис. 5. Кількість штатних науково-педагогічних працівників 

Полтавської державної аграрної академії



Рис. 6. Структура штатних науково-педагогічних працівників 

Полтавської державної аграрної академії, які мають науковий ступінь

Склад науково-педагогічних працівників за віком наведено на рис. 7.

'З авід увач  к аф ед р и  

І Ір о ф е с о р  

Д о ц е н т  

С т а  рі 1111 іі в 11 кл  а д ач  

А с и с т е н т , ви кладач

Рис. 7. Склад науково-педагогічних працівників за віком наведено

Протягом 2019 року відділом кадрів Академії вносилась інформація до 

ЄДЕБО щодо науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу вищої 

освіти, зокрема й тих, які працюють за сумісництвом.

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників 

передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та 

будь-які інші види і форми професійного зростання. Протягом 2019 року 1 

працівник обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України.

2 працівникам присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України».
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Якісний склад науково-педагогічних працівників, наведено втабл. 9.

Таблиця 9

Якісний склад науково-педагогічннх працівників

Полтавської державної аграрної академії за 2015-2019 рр.

Рік

Загальна кількість 
НПП

Кількість штатних НПП, які 
мають звання

Кількість НПП, 
які

підвищували
кваліфікацію

В
сь

ог
о

у т. ч. зайняті

А
ка

де
м

ік
а

чл
ен

-
ко
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сп

он
де

нт

За
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уж
ен

ий
пр

ац
ів

ни
к

ш
та

тн
им

и
Н

П
П

су
м

іс
ни

ка
м

и
2015 328 315 13 6 3 10 54
2016 350 311 39 6 3 10 185
2017 321 304 17 8 3 8 91
2018 344 325 19 9 4 11 71
2019 336 317 19 9 5 13 92

Викладачі проходять стажування в передових господарствах області, за 

кордоном та закладах вищої освіти. 2019 року всього підвищило кваліфікацію 

96 осіб, з них науково-педагогічних працівників -  92 особи.

На рис. 8. відображена динаміка підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Академії за 2015-2019 рр.
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Рис. 8. Динаміка підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Полтавської державної аграрної академії



Педагогічні та науково-педагогічні працівники Академії у звітному році 

надали перевагу підвищенню кваліфікації в ННІ післядипломної освіти 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (63 

особи), що було проведено за допомогою засобів онлайн зв'язку на базі 

Академії. Викладачі також стажувалися на кафедрах закладів вищої освіти 

м. Полтави без відриву від основної роботи. 2019 року 14 науково-педагогічних 

працівників пройшли закордонне стажування в передових закладах освіти 

переважно республіки Польща.

Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного 

працівника та враховується під час проходження конкурсу на заміщення 

вакантних посад професорсько-викладацького складу.

Отже, якісний та кількісний склад науково-педагогічних працівників 

Академії дає змогу забезпечити розв’язання завдань щодо високопрофесійної 

підготовки майбутніх фахівців в аграрній галузі.

Освіта дорослих включає важливий складник -  підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних та інших зацікавлених осіб. За 2019 рік 

Академія прийняла на стажу вання на 69 науково-педагогічних та педагогічних 

працівників інших закладів освіти.

2019 року в Академії підвищило кваліфікацію 175 осіб (табл. 10).

зо

Таблиця 10
Обсяг підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 

спеціальностями
№
п/п Профілі навчання

Випущено, осіб
2018 рік 2019 рік

1.
Керівники, спеціалісти з агрономії управлінь 
агропромислового розвитку РДА, 
сільськогосподарських підприємств, осіб

80 87

2.
Спеціалісти галузі тваринництва структурних 
підрозділів управлінь агропромислового розвитку 
РДА та спеціалістів зоотехнічної служби 
сільськогосподарських підприємств, осіб

55 28

3. Лікарі ветеринарної медицини, осіб 61 51

4. Фахівці з контролю якості зерна і продуктів його 
переробки, осіб 3 3

5. Фахівці з бухгалтерського обліку, осіб 9 6
ВСЬОГО 208 175



Одним з напрямів діяльності Академії с провадження освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної освіти за робітничими професіями.

Таблиця 11

'Загальний обсяг діяльності у сфері професійно-технічної освіти за

ЗІ

робітничими професіями в 2018-2019 рр.

№
п/
п

Робітничі професії

Фактично, осіб 
(отримали робітничу 

професію)

Навчаються 
станом на

01 01.2020 р.

Термін
навчання,

години2018 2019

1

Т ра кторист- машин іст 
сільськогосподарського 
виробництва категорія: 
А1 74 81 38 384

А2 15 45 - 284
В1 - 38 - 384

2. Водій автотранспортних 
засобів категорія В - 19 - 450

3. Лаборант хіміко- 
бактеріологічного аналізу 43 46 42 760

ВСЬОГО 132 229 80 -

Отже, загальний обсяг здобутих робітничих професій за 2018 рік станови 

132 особи, а за 2019 рік -  229 осіб.

Протягом 2019 року проводилися навчання слухачів на курсах на 

замовлення господарюючих суб'єктів та приватних осіб (Табл. 12 ).

Відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку 

Полтавської державної аграрної академії співпрацює з Департаментом 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації в межах програми щодо надання освітніх послуг з 

проведення семінарів-тренінгів для сільської молоді з основ започаткування 

бізнесу та складання бізнес-планів.

До проведення семінарів-тренінгів залучалися науково-педагогічні 

працівники Академії на умовах погодинної оплати праці.

Співробітництво із замовником платних послуг, таких як проведення 

семінарів-тренінгів регламентувалося договором з ПДАА.
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Таблиця 12

Навчання слухачів на курсах на замовлення господарюючих суб’єктів та
приватних осіб

Назва курсів
Випущено, осіб Завчаються,

осіб
Тривалість
навчання

2018 2019 2019

Іноземна мова І рівень 7 14 - 60

Іноземна мова II рівень - 7 - 60

Основи менеджменту 27 146 - 634

Математичні науки - 1 - 120

Енергоефекти ві нсть - 2 - 40
Лаборант хіміко- 
бактеріологічного аналізу

7
- 40

Овочівництво закритого 
грунту 7 1 - 40

Професійна підготовка 
фахівців у сфері поводження 
з відходами

2 6 - 40

РАЗОМ 50 177 - -

Навчання проводилось:

- в аудиторіях ПДАА, спеціально обладнаних для здійснення навчального 

процесу: лекційних, лабораторіях, комп’ютерних класах. Аудиторії 

обладнані спеціальними навчальними засобами: дошки, мультимедійна 

техніка, комп’ютери;

- виїзними заняттями на провідні підприємства Полтавщини, серед яких: 

«Ворскла», «Полтава-пиво», автосалон «Форд».

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України № 368 від 14.07.2017 р. Полтавська державна аграрна академія є 

регіональним координатором, який забезпечує підготовку і проведення 

кваліфікаційного іспиту з дорадництва. Протягом 2019 року відділ із 

забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку проводив навчання 

сільськогосподарських експертів-дорадників у кількості 40 осіб.

Кваліфікаційний іспит для отримання кваліфікаційного свідоцтва 

сільськогосподарського дорадника та експерта-дорадника склало 4 особи, для



отримання кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського експерта- 

дорадника склало понад 80 осіб.

На замовлення Полтавського центру зайнятості 2019 року пройшли 

навчання та підвищення кваліфікації 20 слухачів. Навчання незайнятого 

населення здійснювалося за договорами з Полтавським обласним та 

районними Полтавської області центрами зайнятості:

- основи підприємницької діяльності -  14 осіб;

- комп’ютерні технології обліку -  6 осіб.

Одна з основних місій Полтавської державної аграрної академії -  це 

створення усіх необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів. Саме тому забезпечення якості освіти є 

вирішальним у розвитку Академії.

Оскільки якість вищої освіти створюється на рівні освітніх програм, а 

забезпечення освітньої діяльності здійснюється на рівні структурних 

підрозділів та Академії загалом, належне функціонування системи забезпечення 

якості передбачає розподіл повноважень щодо прийняття рішень та оцінювання 

між керівництвом освітніх програм, кафедрами та факультетами, загально- 

академічними структурними підрозділами. Також здійснюються заходи 

процедурного врегулювання участі студентів та їх органів самоврядування, рад 

роботодавців та асоціацій випускників. Процес формування та реалізації 

політики забезпечення якості організовує ректор, Наглядова рада, Вчена рада, 

Науково-методична рада, Науково-методичний центр організації навчального 

процесу, вчені ради та науково-методичні ради факультетів, гаранти та групи 

забезпечення освітніх програм, кафедри, науково-педагогічні та інші 

працівники. Також до пронесу формування та реалізації політики забезпечення 

якості обов'язково залучаються студенти та їх органи самоврядування, ради 

роботодавців та асоціації випускників.

Однією з передумов забезпечення якості освітніх послуг є навчально- 

методичне забезпечення освітнього процесу в аспекті оптимізованого 

інноваційного типу. Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність:
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затверджених у визначеному порядку освітніх (освітньо- 

професійних, освітньо-наукових) програм, навчальних планів, за якими 

здійснюється підготовка здобувані в вищої освіти;

робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, 

які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати 

навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу 

(основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті;

програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої

програми;

методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти.

Вчена рада Академії затвердила 2019 року нові освітньо-професійні 

програми, розроблені з урахуванням стандартів, пропозицій стейкхолдерів 

(працедавців, студентів) та розмістила їх на веб-сайтах спеціальностей.

З усіх навчальних дисциплін (освітніх компонентів освітньої програми) 

кафедри розробили:

-опис навчальних дисциплін, у яких висвітлено наявне навчально- 

методичне забезпечення;

-робочі навчальні програми;

-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи 

студентів, поточний і підсумковий контроль їхніх знань.

Усі обов'язкові дисципліни бакалаврського та магістерського рівнів 

мають належне забезпечення навчальною літературою та методичними 

матеріалами. Основний акцент у навчально-методичному забезпеченні 

студентів Академії робиться на створенні власної навчальної літератури 

високим інтелектуальним потенціалом професорсько-викладацького колективу, 

друк якої здійснює власне видавництво. Постійно здійснюється оновлення 

бібліотечних фондів Академії новими примірниками навчальних та наукових 

видань.

Академія з 2017 року отримала доступ до міжнародних баз даних Scopus 

та Webof Science. Доступ до такої міжнародної електронної наукової бази даних 

-  це можливість стежити за міжнародними науковими дослідженнями,
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отримувати актуальну та якісну інформацію зі своєї тематики, співпрацювати з 

іноземними партнерами, отримувати відомості щодо цитованості.

Зміст навчально-методичної літератури спрямований на створення умов 

для формування у студентів сучасного наукового мислення, необхідності в 

саморозвитку, самоосвіті упродовж життя, формування фундаментальних знань 

з певної галузі науки, висвітлення проблематики навчального курсу із різних 

поглядів та інновапійності його розвитку. Індивідуалізація навчання передбачає 

можливість студентам самостійно обирати для вивчення дисципліни в межах 

освітньо-професійної програми залежно від особистих вимог, цілей, 

можливостей. У цьому аспекті необхідно більше акцентувати на розвитку 

здібностей до навчання студентів, на їхніх індивідуальних особливостях при 

підготовці навчально-методичного забезпечення. Зважаючи на вищевикладене, 

постає необхідність пошуку різних підходів до створення нового покоління 

навчально-методичної літератури, зокрема, електронних посібників з 

використанням аудіо- та відео-матеріапів, презентацій, завдань і документації 

для проведення занять тощо. Створення умов для вдосконалення якості освіти 

на основі впровадження в освітній процесе інноваційного складника, сучасних 

навчальних та інформаційних технологій, найновіших результатів науково- 

дослідної роботи, що є запорукою підготовки висококваліфікованого фахівця.

Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних освітніх 

технологій систематично проводить методично-організаційну роботу, пов’язану 

з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів 

наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів з підвищення науково- 

інформаційної компетентності фахівців академії та опанування нових наукових 

технологій.

З 1 вересня 2018 року відбулася реорганізація, і до складу ННІ 

інформаційних та інноваційних освітніх технологій увійшли такі підрозділи 

Академії:

- навчальний центр інформаційно-комунікаційного обслуговування;

- навчальний відділ розробки та впровадження сучасного програмного 

забезпечення;

- навчальний відділ забезпечення інформаційних та інноваційних освітніх
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технологій;

- відділ моніторингу та забезпечення якості освіти;

- відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку;

- підготовчі курси Полтавської державної аграрної академії.

Завданнями інституту с популяризація електронного освітньою

середовища Академії. Інститут постійно впроваджує новітні освітні технології, 

інформаційні інструменти та технічні засоби в навчальному процесі та науковій 

діяльності. Популяризується Академія за допомогою реклами та іншої 

презентаційної діяльності в соціальних мережах, таких як Twitter, Facebook, 

Youtube, Instagram. Telegram.

Електронне освітнє середовище -  ue системно організована сукупність 

інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення у вигляді 

технічних і програмних засобів накопичення, зберігання, обробки та передачі 

інформації, що забезпечує оперативний доступ до навчальних ресурсів і 

здійснює освітні чи наукові комунікації між адміністрацією академії, науково- 

педагогічними працівниками та студентами (згідно з Положенням про 

електронне освітнє середовище, 2017 рік).

Структура електронного освітнього середовища:

-накопичення та забезпечення безперешкодного доступу до ресурсів 

електронної бібліотеки Академії (навчально-методичних матеріалів);

-управління освітнім процесом;

-розроблення, наповнення та використання навчально-методичних 

матеріалів з навчальних дисциплін навчального плану.

Складові електронного освітнього середовища Академії:

-академічний репозитарій (на платформі «DSpace»);

- електронна бібліотека;

-офіційний сайт Академії;

- корпоративна база ПДАА;

-навчально-інформаційний портал Академії (платформа Moodle).

Комп'ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається 

пріоритетним напрямом розвитку академії. Усі кафедри академії відповідно до 

встановлених вимог забезпечені необхідною комп'ютерною технікою. Нині



парк комп'ютерної техніки нараховує 1138 персональних комп'ютерів, які 

підключені до мережі Інтернет. Функціонують 26 комп’ютерних класів, 4 

потужні сервери, 15 мультимедійних проекторів, 4 мультимедійні комплекси. 

Наявні 34 зони вільного доступу Wi-Fi, є ліцензійні програми та програми 

власної розробки: Тести ІІДЛЛ, корпоративна база ПДАЛ, M.E.Doc, Соната, 

Mathcad 2000, а також стандартні пакети програм для роботи користувачів. 

Монтажем, оновленням і належною роботою ПК та оргтехніки займаються 

працівники навчального центру інформаційно-комунікаційного 

обслуговування.

Здійснюється підтримка електронної бібліотеки, яка налічує 785 одиниць 

електронних матеріалів (посібники, методичні рекомендації тощо).

Навчальним відділом забезпечення інформаційних та інноваційних 

освітніх технологій постійно впроваджуються новації на сайті Академії 

pdaa edu.ua, модернізується його структура, тестуються новинки, збагачуються 

його функціонаїьні можливості. Працівники відділу протягом року 

забезпечувати створення презентаційних, графічних, відео матеріалів. 

Здійснювали адміністрування офіційних сторінок Академії в соціальних 

мережах. Крім того, до функцій цього відділу належить обслуговування 

ЄДЕБО:

-підтримання в актуальному стані інформації щодо матеріально-технічної 

бази академії в СДЕБО;

-внесення до бази ЄДЕБО та підтримання в актуальному стані інформації 

про наукову діяльність та додаткові показники, шо визначають кваліфікацію 

працівників;

-внесення до ЄДЕБО даних для формування замовлень на студентські 

квитки;

- видача студентських квитків через СДЕБО;

-формування звіту 2-3 нк в ЄДЕБО (перевірка звітів 2-3 нк відокремлених 

структурних підрозділів);

-внесення в ЄДЕБО поточних наказів по контингенту студентів усіх 

факультетів (поновленнявідрахування, переведення, зміну фінансування, зміну 

ПІБ, надання вихід з академічної відпустки, тощо);
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- внесення до ЄДЕБО даних для формування замовлень на документи про 

вищу освіт}' (протягом року);

-надання методистам деканатів факультетів інформації щодо формування 

наказів на випуск;

-відображення здобувачам вищої освіти статусу закінчення навчання 

згідно з наказом в ЄДЕБО (вересень, грудень, лютий, червень, липень, травень, 

листопад);

- видача документів про вищу освіту через ЄДЕБО;

- супровід роботи відділу сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників з питань замовлення, анулювання, зміни даних та перевипуску 

документів про вищу освіту;

-ведення обліку переміщень контингенту іноземних громадян у базі 

ЄДЕБО (зарахування, відрахування, випуск);

-супровід роботи приймальної комісії в ЄДЕБО;

-подача інформації по контингенту студентів у бухгалтерію, відділу 

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, у деканати факультетів;

-консультація та віддалена підтримка відокремлених структурних 

підрозділів ПДАА;

-надання консультацій відділу кадрів, відділу аспірантури й докторнатури 

з питань внесення контингенту науковців та викладачів, здобувачів ступеня 

доктор філософії в ЄДЕБО;

-підтримання в актуальному стані інформації про наукову діяльність та 

додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівників.

З 2013 року впроваджена та діє автоматизована система управління 

ПДАА (далі -  корпоративна база ПДАА), робота якої постійно 

вдосконалюється. На сучасному етапі в базі автоматизовано кадровий облік. 

Особливу увагу у програмі «Кадри» приділено формуванню, друку та експорту 

в різні формати офісних програм (Word Excel) регламентованих та інших звітів.
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Навчальним відділом розробки та впровадження сучасного програмного 

забезпечення в корпоративній базі ПДАА за 2019 рік розроблено такі 

оновлення:

-формування наказів про прийняття на роботу та переведення на іншу 

посаду;

-формування наказів про звільнення з роботи;

- формування довідок з місця роботи;

-формування різноманітних звітів з відділу кадрів;

-створено електронний модуль для формування табелю погодинної 

оплати, табелю обліку робочого часу позмінних працівників;

- формування звітів щодо погодинної оплати;

-оновлено модуль «Деканат» щодо створення наказів;

-оновлено бланки документації деканатів (відомості ККР, обліку 

успішності, поточної успішності, аркуші успішності ЗВО тощо);

- формування додатків до дипломів;

-звіти за підсумками сесій;

- удосконалено систему пошуку.

Найактивнішим користувачем корпоративної база ПДАА є навчальний 

відділ, для якого здійснено такі оновлення:
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- модуль розкладу;

- формування в базі навчального плану і всієї відповідної до нього звітної 

документації;

- формування навчальних планів англійською мовою;

- модуль кафедрального навантаження, згідно з яким стало можливо більш 

цілеспрямовано розподіляти навантаження НІШ;

- перенесення святкових та вихідних днів;

- формування звітів щодо додаткового навантаження;

- одержання розкладу за QR-кодом;

-формування списків груп та журналів обліку аудиторної навчальної 

роботи викладача;

- формування індивідуального навчального плану здобувана вищої освіти;

-ведення реєстру практик, формування договору та направлення на

практику.

Завдяки інтеграції корпоративної бази ПДАА з сайтом та месенджером 

Telegram є можливість отримувати розклад он-лайн.

З 2014 р. для поглиблення знань студентів та забезпечення інтенсивності 

навчання в позааудиторний та міжсесійний період співробітниками Навчально- 

наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій ПДАА 

впроваджено систему дистанційного навчання Академії. Система побудована 

на відкритій платформі Moodle з поєднанням корпоративної пошти Академії та 

сервісів Google. Створено навчальні матеріали по роботі з системою та 

проведено майстер-класи й тренінги з викладачами та здобувачами витої 

освіти Академії. Система працює стабільно, постійно оновлюється та 

створюються резервні копії. На сьогодні в системі зареєстровано 6494 

користувачі зі здобувачів вищої освіти та викладачів Академії. На платформі 

створено понад 1800 навчальних курсів.
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□  Дистанційна освіта ПДАА

О СН О ВИ  РО БО ТИ  з

СИ СТЕМ О Ю

%

Днмєгмл* Н о в и н и

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти опікується питаннями 

підвищення якості освітнього процесу. У співпраці з усіма навчальними 

підрозділами Академії (науково-методичною радою ПДАА, навчальним 

відділом, головами науково-методичних рад спеціальностей, деканатами, 

кафедрами) здійснювалась робота відповідно до затвердженого плану. 

Протягом 2019 року було виконано такі завдання:

-  спільно з керівником навчально-наукового інституту інформаційних та 

інноваційних освітніх технологій сформовано акт готовності структурних 

підрозділів академії до 2019-2020 навчального року;

-  проаналізовано рівень професійної активності НПП кафедр на 2019- 

2020 навчальний рік;

-  узагальнено показники роботи факультетів Академії за 2019-2020 

навчальний рік;

-  організовано проведення спільно з навчальним центром інформаційно- 

комунікаційного обслуговування незалежного оцінювання знань студентів 

(шляхом дистанційного тестування ДУ «НМЦ «Агроосвіта»);

-  узагальнено рейтингові показники роботи НПП за 2018 рік;

-  проведено моніторинг стану дотримання процедури підведення 

підсумків поточного контролю та проведення підсумкового контролю знань за
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результатами першої екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року;

-  здійснено моніторинг документального забезпечення 13 навчальних, 

навчально-наукових лабораторій ПДАА, що атестувалися 2019 року;

-  проведено моніторинг розподілу навчальних дисциплін згідно з 

навчальними планами набору 2019 року за кафедрами за всіма освітньо- 

професійними програмами та рівнями підготовки;

-  здійснено перевірку наявності курсових робіт та відповідності їхнього 

зміст> навчально-методичним матеріалам шодо їх виконання, а також якості 

їхнього оформлення і супровідної документації на кафедрі екології, 

збалансованого природокористування та захисту довкілля та кафедрі 

землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова за освітньо-професійною 

програмою Екологія;

-  здійснено перевірку наявності документації щодо проведення практик 

за освітньо-професійною програмою Екологія.

Протягом року постійно велась робота з моніторингу формування 

комплексів НМЗНД та іншого навчально-методичного забезпечення 

провалження освітньої діяльності за освітніми програмами, оновлення 

положень, що регламентують освітній процес ПДАА.

Протягом 2019 року було налагоджено роботу щодо організації та 

оновлення положень, що регламентують освітній процес ПДАА:

1. Положення (нова редакція) про освітню (освітньо-професійну, 

освітньо-наукову) програму в Полтавській державній аграрній академії;

2. Положення (нова редакція) про рейтингове оцінювання роботи 

науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії;

3. Положення (нова редакція) про комплекс навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни в Полтавській державній аграрній 

академії;

4. Положення (нова редакція) про робочу програму навчальної 

дисципліни в Полтавській державній аграрній академії;

5. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Полтавської державної аграрної академії;



6. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в 

Полтавській державній аграрній академії.

Представники відділу моніторингу та забезпечення якості освіти у складі 

робочої групи працювали над формуванням та оновленням наступних 

положень:

1. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в Полтавській 

державній аграрній академії;

2. Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, 

наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними 

працівниками;

3. Положення про проведения практики студентів в Полтавській 

державній аграрній академії.

Забезпечення академічної доброчесності базується на принципах 

верховенства права, демократизму, законності, справедливості, толерантності, 

наукової сумлінності, професіоналізму, партнерства та взаємовідносин, 

взаємоповаги й довіри, відкритості та прозорості, відповідальності.

Регулювання академічної доброчесності спрямоване на дотримання 

високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Академії (освітній, 

науковій, виховній тощо), утвердження академічних чеснот та запобігання 

порушення академічної доброчесності.

В Академії проводиться робота щодо нормативного та методичного 

забезпечення формування культури академічної доброчесності. Вагомим 

результатом цієї роботи є ухвалення:

Кодексу академічної доброчесності Полтавської державної аграрної 

академії (2017 рік);

Кодексу про етику викладача та здобувана вищої освіти 

Полтавської державної аграрної академії (2017 рік).

2017 р. вперше розпочато перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів 

освіти, видань науково-педагогічних працівників закладу та інших академічних 

текстів на наявність запозичень з інших документів

Наказом ректора введено в дію «Тимчасове положення про перевірку 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших
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документів» (2017 рік) та «Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в Полтавській державній аграрній академії» (2018 рік).

2017-2019 років аналіз робіт на наявність запозичень з інших документів 

працівників та здобувачів освіти в Академії проводився за допомогою 

антиплагіатних систем Strikeplagiarism.com та Unicheck.com. Ці дві системи 

були рекомендовані МОН України для використання з метою пошуку ознак 

плагіату в текстах документів.

У результаті перевірки тексту роботи за допомогою антиплагіатних 

систем отримують звіт подібності, у якому маркуються фрагменти тексту, що 

мають певну схожість з текстом документів, розташованих у вільному доступі в 

мережі Інтернет або базах даних системи. Подальший аналіз звіту подібності 

експертами з тематики роботи дає змогу встановити, чи є виявлені запозичення 

правомірними. Якщо встановлюється, шо запозичення є плагіатом, то наукову 

або науково-методичну роботу, яка його містить, не приймають до друку 

(захисту). Якщо у кваліфікаційній роботі здобувана освіти виявляється велика 

кількість запозичень, то йому надається можливість доопрацювання роботи в 

певні терміни з подальшою перевіркою її оновленого тексту. У разі повторного 

виявлення певної кількості запозичень дипломна робота не допускається до 

захисту. За три роки використання антиплагіатних систем перевірено на 

наявність запозичень понад 600 робіт здобувачів освіти та ЗО робіт науково- 

педагогічних працівників. Результати перевірки свідчать про досить високий 

рівень оригінальності текстів робіт: 70 % робіт були класифіковані як 

оригінальні, 22 % -  як задовільно оригінальні, на доопрацювання було 

направлено близько 8 % робіт, до захисту допущені всі роботи.

Актуальним питанням цього напряму роботи є розробка нової редакції 

«Положення проведення перевірки наукових праць, навчатьних видань 

працівників га кваліфікаційних робіт здобувачів освіти на наявність запозичень 

з інших документів» з метою вдосконалення процедури перевірки, а також 

розширення типів документів, шо перевіряються.

У вересні 2018 р. з метою сприяння дотриманню вимог Закону України 

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ, а саме статті 42 щодо дотримання 

академічної доброчесності науково-педагогічними і науковими працівниками
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та відповідно до «Положення про Комісію з академічної доброчесності 

Полтавської державної аграрної академії» (2018 рік) було створено Комісію з 

питань етики та академічної доброчесності, яку очолив перший проректор 

академії, а до її складу увійшли працівники науково-педагогічні працівники та 

представі піки студентства.

З часу створення комісії відбулось понад 10 засідань цієї комісії, на яких 

розглядалися питання нормативного регулювання академічної доброчесності в 

закладі; механізми та інструменти інформування учасників освітнього процесу 

щодо принципів та правил академічної доброчесності тощо. На сайті Академії 

створена вкладка «Академічна доброчесність», де оприлюднені основні 

нормативні документи, що регулюють дотримання академічної доброчесності 

та інші корисні матеріали щодо загальних моральних принципів та правил 

етичної поведінки осіб, що беруть участь в освітньому процесі і якими вони 

мають керуватися у своїй діяльності.

Створена електронна пошта dobrochesnist@pdaa.edu.ua, на цю адресу всі 

учасники можуть надіслати побажання та пропозиції щодо удосконалення 

академічної доброчесності в Академії чи про випадки її порушення

Академія підтримує політику відкритого доступу шляхом репрезентації 

результатів досліджень науковців у світовому інформаційному просторі, 

розвиває електронний архів -  Репозитарій Полтавської державної аграрної 

академії. Функціонування електронного архіву регламентується «Положенням 

про Репозитарій Полтавської державної аграрної академії» (2018 рік). У 

Репозитарії репрезентовано понад 5000 документів. Зросла статистика 

наповнення архіву документами, на що безпосередньо вплинула зміна політики 

розміщення документів у Репозитарії, яку ухвалила Вчена рада Академії. 

Виконання цих рішень сприяє наповненню архіву, підвищенню його рейтингу 

га підвищенню рейтингу Полтавської державної аграрної академії взаіалі, 

сприяє академічній доброчесності.

Академія проводить постійну роботу зі сприяння студентам та 

випускникам у працевлаштуванні та адаптації їх до практичної діяльності, 

підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Забезпечення 

діалогу між вищою освітою та бізнес-середовищем для об'єднання зусиль у
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формуванні актуальних професійних компетенцій майбутніх фахівців. У 

звітний період було проведено низку заходів, серед яких варто відзначити 

Ярмарок кар’єри, «Тебе шукає робота». Під час заходів студенти та випускники 

мали змогу отримати знання, що стануть у нагоді у професійній діяльності, 

дізнатися про ситуацію па ринку праці, можливості навчання та стажування за 

кордоном, а також отримали консультації безпосередньо від представників 

комерційних компаній.

Результати з освітньої діяльності розглядатися на засіданнях науково- 

методичної ради ГІДАА, вченої ради ГІДАА, ухвалювалися відповідні проекти 

рішень з подальшим контролем їхнього виконання.

На сьогодні в Академії проводиться робота з удоскоїшіення форм і 

методів роботи шляхом:

-покращення інформування населення щодо діяльності й можливості 

підготовки та перепідготовки фахівців різних напрямів;

- вдосконалення та розширення можливостей асорт именту надання послуг 

з використання інноваційних освітніх технологій;

запровадження тренінгових програм для вдосконалення та оптимізашї 

освітнього процесу;

-активізація різних форм зв’язків із громадськістю та співпраці з 

державними органами й громадськими організаціями.

-здійснення видавничої діяльності, випуск навчальної та науково- 

методичної літератури;

-укладення угод і договорів про співробітництво, встановлення прямих 

зв’язків з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами. організаціями, відомствами, фондами, 

товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її 

межами;

- популяризації діяльності різними формами та методами;

-просування іміджу Академії в суспільстві;

- удосконалення реалізації освітніх технологій в освітньому процесі тощо.

Це є основою подальшого удосконалення освітнього процесу за новою

парадигмою вищої освіти.
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У структурі Полтавської державної аграрної академії є 7 коледжів, які 

надають можливість молоді одночасно отримати повну загальну середню 

освіту, типові професійні знання та певний досвід, а також розряд робітничої 

професії для відповідних посад у певній галузі господарства. У невеликих 

містах (Лубни, Лохвиця, Хорол) та селишах (Березова Рудка, Заводське, 

Хомутець) коледжі є осередком культури та освіти, навколо яких гуртується 

місцева молодь. їх рівномірне розміщення по території області, відносно 

коротка тривалість навчання та невисокі матеріальні витрати обумовлюють 

гнучкість і мобільність підготовки фахівців. Крім того, кожен з коледжів має 

власну, тільки йому притаманну професійну спрямованість: Лубенський -  

фінансово-економічну, Хорольський -  механізація, електрифікація та 

газифікація, Заводське -  харчові технології, Березова Рудка -  зоотехнія і 

механізація, Хомутець -  ветеринарія, Полтавський -  геодезія, 

землевпорядкування, садово-паркове господарство та агрономія, тобто немає 

дублювання спеціальностей.

Основні показники діяльності коледжів Полтавської державної аграрної 

академії 2018 р. подано в таблиці 13.
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діяльності вищих навчальних закладів
МОКЛІЇ ІМК'ІІ

Т а б л и ц я  І З

1-11 рівнів акредитації в 2018 р. (Сіамом на 1 грудня 2018 року)
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1 3 4 5 6 7 8 9
Кількість предметно-циклових комісій (ПЦК) 6 8 3 5 6 3 4
Кількість випускаючих ПЦК 3 4 2 2 4 2 3
Кількість малочнсельннх ПЦК із штатом 3 і менше викладачів 1 0 0 2 0 0 -
Кількість відділень денноі форми навчання 2 2 1 1 3 1 2
Вартість навчання (деннна форма навчання) на рік одного студента 
(молодший спеціаліст)

мінімальна (гривень) 7000 6200 37980 4990 9550 8300 33476
максимальна (гривень) 9800 6800 39480 6440 11300 9600 36464

середня(гривень) 8100 6500 38730 5715 10-125 8950 34970

Загальний ліцензований обсяг підготовки на денну форму навчання 230 335 125 320 245 155 150

Контингент студентів усіх форм навчання і джерел фінансування 
(осіб): 556 813 259 293 586 216 520

у т. ч. навчаються задержавшім замовленням (усьогоосіб) 390 642 245 274 383 191 397
у т. ч. навчаються за рахунок інших джерел фінансування (осіб) 166 171 14 19 203 25 123



1 3 4 5 6 7 8 9
Контингент студентів денної форми навчання (державне 
замовлення), (усього осіб) 367 587 200 238 371 184 312

Контингент студентів денної форми навчання (інші джерела), (осіб) 112 33 7 1 165 11 43
Контингент студентів заочної форми навчання (державне 
замовлення), (усього осіб) 23 55 45 36 12 7 85

Контингент студентів заочної форми навчання (інші джерела), 
(осіб) 54 138 7 18 38 14 80

Зараховано у 2019 році (всі форми навчання), усього осіб: 152 253 85 76 132 67 169
у т ч за державним замовленням, усього осіб 104 198 77 74 98 64 115
Зараховано на денну форму навчання, усього осіб: 131 194 67 57 120 61 107
у т. ч. на базі базової загальної середньої освіти (БЗСО) 103 138 33 41 106 44 42
у т. ч. на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) 28 26 11 6 14 17 16
Зараховано на заочну форму навчання, всього 21 59 18 19 12 6 62
у т. ч. державним замовленням, осіб 7 25 13 18 6 3 35
у т. ч. за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, осіб 14 34 5 1 6 3 27
Зараховано з урахуванням сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 27 26 10 6 12 23 17

Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка у ВНЗ 6 5 2 2 6 4 3
Чисельність педагогічних працівників (штатних), ставок 45.36 73.41 26,61 25,81; 44.82 21,75 37
у т ч за спецкоштами. ставок 11.41 1.93 0.96 0.3 18.63 1.35 2
Випуск молодших спеціалістів (усіх ({юрм навчання), усього осіб: 205 200 72 100 158 86 135
Випуск молодших спеціалістів (денна форма), осіб: 173 175 64 73 130 73 90
у т. ч. тих, хто навчався за кошти державного бюджету, осіб 125 168 62 72 72 71 87
з них продовжили навчання в академії з вересня 2019 р 80 82 38 26 74 47 37
Загальна площа навчально*лабораторних корпусів, кв. м 3020 12172 5769 4660 5514,7 4978,7 23719.3
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1 3 4 5 6 7 8 9
Запільна плота гуртожитків, кв. м 1726.5 8876 2423 4111 7122,3 3138.1 4805
Середня вартість проживання в гуртожитках 
(за місяць, гривень) 392 392 400 350 392 533 400.00

Загальна кількість одиниць зберігання бібліотечного фонду ВНЗ, 
тне. томів 42,9 68758 39826 55459 55,122 38 53950

Потужність гуртожитків 
(кількість у них ліжкомісць) 225 530 200 350 525 220 450

Кількість місць у підприємствах громадського харчування 50 120 80 100 80 140 100

Кількість навчальних дисплейних місць 60 67 42 54 101 65 25

у т ч кількість місць, підключених до мережі Ітегпеї 60 55 37 54 101 62 25
Площа земельних Д ІЛ Я Н О К , У С Ь О Г О  (га) 2,3984 208 370,4 4,2731 1,29 1.5375 422,21
І Ілшца земельних ділянок сільськогосподарського призначення, і а _ 198 277,8 _ _ _ 353.84
Загальне фінансування в 2019 році: 13,9 30,2 10,5 12,9 10,8 9,4 14,3
V т.ч. бюджетне М.9 24,8 9.5 М.7 6,7 7.5 13.1

спецкошти 2 5,4 0,9 1,2 4.2 1.8 1,2
Загальна кількість штатни х і нічниць 114.36 263,34 99,04 101.74 100,82 81,25 122,85
у т. ч. по загальному фонду 120,95 232,41 91.64 97.94 50,69 69,9 116.85

но спеціальному фонду 23,41 30.93 7.4 3,8 50,13 11.35 6
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2. Науково-дослідна та інноваційна діяльність Академії

Наукова діяльність Академії 2019 року проводилась за напрямами:

■ проведення наукових досліджень за пріоритетними тематичними 

напрямами наукової діяльності науково-педагогічними працівниками;

- підготовка наукових кадрів;

■ проведення науково-дослідної роботи студентами, молодими вченими;

П р о в е д е н н я  н а у к о в и х  д о с л ід ж е н ь  за  п р іо р и т е т н и м и  т е м а т и ч н и м и

н а п р я м а м и  н а у к о в о ї д ія л ь н о с т і н а у к о в о -п е д а го г іч н и м и  п р а ц ів н и к а м и .

Згідно з Тематичним планом науково-дослідних робіт Полтавської 

державної аграрної академії, введеним у дію наказом ректора від 27 березня 

2019 р. № 43, фактично виконано:

-  прикладних науково-дослідних робіт у межах кафедральних тематик, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, всього -  57 робіт, з них: завершених 2019 -  14, 

перехідних з попередніх років -  32, нових 2019 -  11 робіт;

-  науково-дослідних робіт за рахунок коштів замовників, всього -  З 

роботи, з них: за кошти державного бюджету -  2; за кошти інших замовників 

(за господарськими договорами) -  1;

-  консультацій з питань наукових досліджень за рахунок коштів інших 

замовників (за господарськими договорами) 83.

2019 року згідно з вищеназваним Тематичним планом проводяться 

наукові дослідження за кошти державного бюджету з двох прикладних тем.

Т ем а : ( (Р о зр о б к а  о п т и м а л ь н и х  е н е р г е т и ч н и х  с и с т е м  з  у р а х у в а н н я м  

н а я в н о го  п о т е н ц іа іу  в ід н о в ію в а н и х  д ж е р е л  е н е р г і ї  в  у м о в а х  Л іс о с т е п у  

У к р а їн и », н о м е р  д е р ж а в н о ї р е є с т р а ц і ї  0 1 1 7 U 0 0 3 9 7 . К е р ів н и к  -  д о к т о р  

с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к и х  н а у к , п р о ф е с о р  П и с а р е н к о  П .В . С т р о к и  в и к о н а н н я  -  

2 0 1 7 -2 0 1 9  р .р . Протягом звітного періоду отримані наступні результати 

наукових досліджень:

Опубліковано одну монографію мовами €С: «Рослинні енергетичні 

ресурси: агроекологічний, економічний та енергетичний аспекти» («Plant energy
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resources: agroecological, economic and energy aspects»), авторів: Кулика M. І , 

Курила В. Л., Калініченко О. В., Галицької М. А., обсягом 150 с.;

Опубліковано 2 колективні монографії в Україні:

-  «Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу 

відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України», за авторською редакцією, 

обсягом 150 с.;

-  «Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та 

енергонезалежності сільських територій», за редакцією І. О. Яснолоб, 

Т. О. Чайки, О. О. Горба, обсягом 276 с.

Опубліковано 10 розділів у колективних монографіях Україні:

-  Кулик М. І. Вплив умов вирощування та біометричних показників 

рослин проса прутоподібного на урожайність і вихід біопалива. 

Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний 

та екологічний аспекти : колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. 

П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 

2019. С. 385-392.

- Кулик М. 1., Рожко 1.1. Вплив аїротехнічних заходів вирощування на 

формування врожайності насіння проса прутоподібного. Альтернативні 

джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності 

сільських територій : колективна монографія ; за ред. І. О. Яснолоб, 

Т. О. Чайки, О. О Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 139— 

149.

-  Калініченко О. В. Класифікація видів енергії в процесі виробництва 

продукції рослинництва. Енергоефективність та енергозбереження: 

економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна 

монографія. Полтава, 2019. С. 167-171.

-  Калініченко О. В. Особливості енергоспоживання в рослинництві. 

Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний 

та екологічний аспекти : колекгивна монографія / Кол. авторів; за заг ред. 

П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая»,
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2019. С 171-176.

-  Калініченко О. В. Методика оцінки енергетичної ефективності 

виробництва продукції рослинництва Енергоефективність та 

енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний 

аспекти : колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, 

О. В. Катініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019.С. 177-180.

-  Калініченко О. В. Основні засади впровадження енергозберігаючих 

технологій в рослинництві. Економічний, організаційний та правовий механізм 

підтримки і розвитку підприємництва. Полтава, 2019. С. 303-308.

-  Галицька М. А. Динаміка зміни органічного вуглецю грунту при 

вирощуванні енергетичних культур: наслідки для залишків парникових газів та 

родючості грунту. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, 

техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія / Кол. 

авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : 

ПП «Астрая», 2019. С. 376-380.

-  Писаренко П. В., Самойлик М. С. Оцінка біоенергетичного потенціалу 

регіонів України (на прикладі Полтавської області). Енергоефективність та 

енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний 

аспекти : колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П М. Макаренка, 

О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 352-358.

-  Яснолоб І. О., Радіонова Я. В , Зоря О П. та ін. Концептуальні засади 

соціально-економічного розвитку сільських територій Альтернативні джерела 

енергії у підвищенні енеріоефективності та енергонезалежносгі сільських 

територій : колективна монографія / за ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, 

О. О. Горба. Полтава : ПП «Астрая», 2019, 276 с. С. 64-71.

-  Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П. Особливості оцінки

енергетичного потенціалу сільських територій. Економічний, організаційний та 

правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна 

монографія ; за ред. О. В. Калашник, X. 3. Махмудова, 1. О. Яснолоб. Полтава: 

Видавництво ПП «Астрая», 2019. 370 с. С. 341-348.
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http://dspace.pdaa.edu. на.8080 hand 1 е/123456789/6151

Опубліковано 2 розділи в колективних монографіях мовами ЄС, що 
видані за кордоном:

-  Kulyk Maksym, Shokalo Natalia, Dinets Ollta. Morpliometric indices of 

plants, biological peculiarities and productivity of industrial energy crops 
Development of modem science: the experience of European countries and prospects 
for Ukraine : monograph / edited by authors. 3rd ed. Riga, Latvia: «Ballija 
Publishing», 2019: 411-431. URL: https: .doi.org/10.30525.978-9934-571-78-7

- Tamara Sharavara, Oleh Horb, Viktoriia Liulka, Yasnolob Ilona. Civil 
position formation for high er education students on the basis od social competence / 

Tworzenie postawy obywatelskiej u uczniow szkot srednich w oparciu o kompetencje 
spoteczne. Kompetencje spoleczne w procesie redukcji deficytow і rozwiazywania 
problentow jednostek і vvspolnoty / Social competence in the process of reducing 
deficits and solving problems of the individual and communities. Redakcja naukowa 
Szyszka M., Archacka M 194 p P 147-154.

Опубліковано 8 статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science):

-  Taranenko A., Kulyk M., Galytska M., Taranenko S. Effect of cultivation 

technology on switchgrass (Panicum virgatum L.) productivity in marginal lands in 
Ukraine. Acta Agrobot. 2019; 72 (3): 1786. URL: httos://doi.ora 10.5586, aa. 1786

(Scopus)',

-  Antonina Kalinichenko, Valeriy Havrysh. Feasibility study of biogas project 

development: Teclmology maturity, feedstock, and utilization pathway. Archives of 
Environmental Protection, 2019. Vol. 45, Issue 1 P 68-83. DOI 
10.24425/aep.2019.126423 (W eb o f  Science);

-  Antonina Kalinichenko and Valerii Havrysh. Environmentally friendly fuel 

usage: economic margin of feasibility. ECOL CHEM ENG S. 2019; 26(2): 241-254, 
DOI: 10 1515/eces-2019-0030 (Scopus);

-  Pvsarenko P. V., Samojlik M. S., Plaksiienko 1. L., & Kolesnikova L. A. 
(2019). Conceptual framework for ensuring resource and environmental safety in the

http://dspace.pdaa.edu
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region. Theoretical and Applied Ecology, https:7doi.org/10.25750.1995-4301-2019-
2-137-142 (Scopus);

-  Yasnolob I. O., Chayka T. O., Gorb O. O., at all. Using resource and
energy-saving technologies in agricultural production as a direction of raising energy 

efficiency of rural territories. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9. Issue 1 P. 
244-250. URL: https: ,/www uiecolom.com articles/usina-resource-and-
energvsaving-leclinologies-in-agricultural-production-as-a-direclion-of-raising- 

enerav-eificiencv-of-r.pdf ( Web o f  Science);

- Yasnolob I. O., Gorb O. O., Yuliia Kozachenko, at all. Energy independence
and energy efficiency of populated areas in the system of management. Journal of 

Environmental Management and Tourism.[S.l.]. 2019. Vol 10. Issue 3. P. 538-549. 
doi: https://doi.org,TO. 14505//iemt.vT0.31351.09 URL:https:/ journals,
aserspublishing.eu■'іemt/ailicle/view/3756 (Scopus);

-  Yasnolob I.O., Chayka TO., Galych O.A., Kolodii O.S., Moroz S.E., 
Protcyuk N.Yu., Lotych 1.1. Stimulating the increasing of natural soil fertility, 
economic and environmental aspects. Ukrainian Journal of Ecology, (2019), № 9(3), 

267-271. URL: hltps://www.uiecologv.com/abslract/stimulating-the-increasing-of- 
natural-soil-fertilitv-econoniic-and-environmental-aspects-44524.html ( Web o f  

Science);

-  Yasnolob Ilona, Tetyana Chayka, Tetiana Diadyk, Alla Rudych, Oleksandr 

Bezkrovnyi, Viktoriia Danylenko, Lyudmyla Shulga, Alla Svitlychna. Human Factor 
in the Creation and Development of Energy Independent and Energy1 Efficient Rural 
Settlements. Journal of Environmental Management and Tourism, Volume X, 5(37): 
1029-1036. DOI: 10.14505/jemt.vl0.5(37). 10 (Scopus).

Подано 3 заявки на охоронні документи (дві -  на отримання авторського 
права на науковий твір, одну -  на патент корисної моделі):

-  Калінченко О. В., Кулик М. І. Науковий твір «Експрес-аналіз 
економічної ефективності вирощування енергетичних культур в умовах 

Лісостепу України»;

https://doi.org,TO._14505//iemt.vT0.31351.09
http://www.uiecologv.com/abslract/stimulating-the-increasing-of-natural-soil-fertilitv-econoniic-and-environmental-aspects-44524.html
http://www.uiecologv.com/abslract/stimulating-the-increasing-of-natural-soil-fertilitv-econoniic-and-environmental-aspects-44524.html
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-  Калінченко О. В., Кулик М. І. Науковий твір «Експрес-аналіз 

енергетичної ефективності вирощування енергетичних культур в умовах 

Лісостепу України»;

-  Кулик М. І., Дьомін Д. Г. Спосіб вирощування проса прутоподібного 

(світчграсу) з конюшиною червоною: патент.

Отримано 2 патенти на корисну модель:

-  Галицька М. А., Поспелов С. В., Кулик М. І„ Писаренко П. В. Спосіб 

визначення інтенсивності дихання грунту: пат. №131104; № заявки 

и2018 06284; заявл. 05.06.2018, опублік. 10.01.2019, Бюл. № 1 ;

-  Ляшенко С. В.,Сакало В. М., Калініченко А. В., Запорожець Ю. В., 

Іванов О. М. Малогабаритний подрібнювач біомаси: пат. № 135923; № заявки 

и2019 01468; заявл 14.02.2019, опублік. 25.07.2019, Бюл. № 14.

Отримано 3 свідоцтва авторського права иа науковий твір:

-  Калініченко О. В. Авторське право на науковий твір: «Класифікація 

видів енергії в процесі виробництва сільськогосподарських культурах». 

(Свідоцтво № 92875, від 11.10.2019 р.);

- Каїініченко О. В. Авторське право на науковий твір: «Методика оцінки 

енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарських культур». 

(Свідоцтво № 92876, від 11.10.2019 р .);

-  Калініченко О. В. Авторське право на науковий твір: «Особливості 

енергоспоживання в процесі виробництва продукції рослинництва». (Свідоцтво 

№92878, від 11.10.2019 р .);

Видано типографським способом підручник: Курило В. Л., Кулик М. І., 

Калініченко О. В. Підручник: Енергетичні культури. Полтава, 2019, 300 с.

Видано типографським способом 3 науково-практичні та методичні 

рекомендації виробництву:

-  Рожко 1.1., Кулик М. І. Науково-практичні рекомендації до 

вирощування проса прутоподібного на насіння в умовах центрального 

Лісостепу України. Полтава, 2019. 28 с.;
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-  Курило В. Л„ Кулик М. І., Рожко І. І. Методичні рекомендації для 

допосівної підготовки насіння проса прутоподібного (Р ап ісит  virga tum  L.). 

Полтава, 2019. 24 с.;

-  Галицька М. А., Кулик М. І., Калініченко В. М. Теоретично-доступний 

потенціал ВДЕ в умовах Лісостепу України : науково практичні рекомендації. 

Полтава, 2019 ЗО с.

Опубліковано 15 статей у фахових виданнях ДАК України;

Взято участь у 17 міжнародних конференціях;

Укладено 4 договори про наукове співробітництво із 

сільськогосподарськими підприємствами та науковими установами України:

-  ТОВ «Полекозахист», м. Полтава,

-  ТОВ «Укрекологістика» м. Київ;

-  Інститут агрономії, м. Полтава;

-  ТОВ «Глобино Агро», м. Глобино

Отримані довідки впровадження результатів дослідження у виробництво 

Волинської. Миколаївської, Сумської та Черкаської областей.

Тем а: « К онцепц ія  р о зв и т к у  енергоеф ект ивних  і енер го н еза іеж н и х  

сільськи х  т ерит ор ій  задля зм іцнення ко нкурент оспром ож ност і н а ц іо на льно ї  

економ іки» , ном ер  д ер ж а вн о ї р е є с т р а ц ії 0 1 19U 100028  в ід  10.01.19. К ер івн и к  -  

кандидат  економ ічних на ук  Я сн о ло б  І.О .. С т роки  ви ко н а ння  -  2 0 1 9 -2 0 2 1  рр . За 

результатами виконання першого етапу (2019 р.) наукової роботи виконавцями 

проекту;

Опубліковано 7 статей у виданнях іноземних держав, що нроіндексовані 

наукометричними базами Scopus і Web of Science;

- Yasnolob I. О. et al. Using resource and energy-saving technologies in

agricultural production as a direction of raising energy efficiency of rural territories. 

Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9(1). 244-250. URL

https:7wTVTv.ujecology.com articles/using-resource-and-energysaving-technologies- 

in-agricultural-production-as-a-direction-of-raising-energy-efficiency-of-r.pdf. 

Іноземне видання. (Web of Science)
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територій. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 115-121. URL

http://eapk.org.ua/contents/2019/03/115. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-

1055.201903115.

-  Чайка T. О., Яснолоб І. О., Горб О. О., Лотиш 1.1., Березницький Є. В. 

Екологізація систем обробітку грунту задля відновлення та підвищення 

родючості грунтів. Вісник ПДАА 2019 № 3. С. 92-102.

-  Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П., Дем'яненко Н. В. Концептуальні 

засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем. Економіка 

АПК. 2019. №8. С. 94-102.

-  Чайка Т. О., Яснолоб І. О., Лотиш 1.1. Оцінка ресурсо- й 

енергозбереження сучасних систем землеробства. Землеробство. 2019. № 4. 

(Фахове видання)

-  Samoilyk Iu., Svystun L. The prospects of the level increase of rural housing 

energy efficiency. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія економічні науки. 2019. № 2. С. 113-129.

-  Самойлик Ю. В., Глушенко В. В., Український О. В. Загальносвітові 

тенденції розвитку агронродовольчого ринку: сучасний стан, особливості та 

прогнози. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 3-15.

-  Самойлик Ю. В., Демиденко Л. М., Щербань А. М., Непийвода С. О.

Світовий потенціал розвитку аграрного сектору економіки. Ефективна 

економіка. 2019. № 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.5 URL:

http://www.economy. nayka.com. ua/?op=l&z=7301.

-  Самойлик 10 В., Маниш Я. О., Петрушко К. О. Тенденції та місце 

агропродовольчого ринку України в глобальному середовищі. Науковий вісник 

ужгородського національного університету. 2019. № 27. 4.2. С. 53-62.

-  Аранчій В. І., Зоря О. П., Різниченко О. А. Рівень ресурсного 

потенціалу і ефективності господарювання та чинники їх впливу на 

формування стратегії розвитку аграрних підприємств. Актуальні проблеми 

інноваційної економіки. 2019 № 2 С. 20- 28.

http://eapk.org.ua/contents/2019/03/115
https://doi.org/10.32317/2221-
http://www.economy
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-  Yasnolob I. 0. et al. Energy independence and energy' efficiency of

populated areas in the system of management. Journal of Environmental Management 

and Tourism. [S. 1]. 2019. Vol. 10, Issue 3. P. 538-549. URL :

https://joumals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/3756. DOI:

https://doi.org/lO. l4505//jemt.vl0.3(35) 09. Іноземне видання (Scopus).

-  Yasnolob I. O. et al Stimulating the increasing of natural soil fertility, 

economic and environmental aspects. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (3). 

P. 267-271. URL : https://www.ujecology.com/abstract/stimulating-the-increasing- 

of-natural-soil-fertility-economic-and-environmental-aspects-44524.html. Іноземне 

видання. (Web of Science).

-  Yasnolob I. O. et al Human Factor in the Creation and Development of 

Energy Independent and Energy Efficient Rural Settlements. Journal of 

Environmental Management and Tourism. [S. 1]. 2019. Vol. 10, Issue 5. P. 1029- 

1036. DOI: 10.14505/jemt.vl0.5(37). 10. Іноземне видання (Scopus)

- Iuliia Samoilyk, Mykola Zos-Kior, Valerii Illin, Olena Illina. The 

globalization trends of the agrarian sector development. Proceedings of the 6th 

International Conference on Strategies, Models and Teclmologies of Economic 

Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Vol. P. 6-9.

https://doi.Org/10.2991/smtesm-19.2019.2. URL https://www.atlantis-

press.com/proceedings/smtesm-19/125917610 (Web of Science).

-  Irina V. Babiy, Oleksii P Zoria, Oksana V. Hamova, Yuliia V. 

Podmeshalska, Zhanna A Kononenko. Accounting Model of Monitoring of 

Company Foreign Trade Activities. Academy of Accounting and Financial Studies 

Journal. Volume 23, Special Issue 2,2019 (Scopus)

- Samoilyk la , Svystun L. The prospects of the level increase of rural housing 

energy efficiency. Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки. 

2019. №2. С.15-27. (Web of Science)

Опубліковано 14 статей у фахових виданнях України:

-  Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. Концептуальні 

засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських

https://joumals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/3756
https://doi.org/lO
https://www.ujecology.com/abstract/stimulating-the-increasing-of-natural-soil-fertility-economic-and-environmental-aspects-44524.html
https://www.ujecology.com/abstract/stimulating-the-increasing-of-natural-soil-fertility-economic-and-environmental-aspects-44524.html
https://doi.Org/10.2991/smtesm-19.2019.2
https://www.atlantis-
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-  Зоря О. П. Оцінка ефективності виробництва продукції аграрними 

підприємствами України як складник процесу розроблення стратегії їх сталого 

розвитку. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 43. С. 99-103.

-  Зоря О. П. Аналіз ресурсного потенціалу аграрних підприємств як 

складова формування та розробки стратегії їх розвитку. Вісник ХНАУ ім. В В. 

Докучаева. Серія «Економічні науки». 2019. № 1. С. 279-287

-  Лранчій В. І., Зоря О. П., Галінська Т. С , Голбан Т. Т. Інституційні 

засади формування інвестиційно-інноваційних кластерів в аграрному секторі. 

Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 17-23.

-  Демьяненко Н. В., Заєць А. К. Аналіз динаміки та структури інвестицій 

підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 34. Ш Ь: 1іПр://\\ду\у.тагкеї- 

infr.od.ua/uk/34-2019

-  Демьяненко II. В . Поліщук А. А., Мирошниченко А. В. Організація 

стратегічного управління інноваційно-інвестиційною та збутовою діяльністю 

підприємства. Економічні студії. 2019. № 3 (25). С. 24-26

Опубліковано 5 розділів у колективних монографіях (у тому числі, одна 

за кордоном):

-  Яснолоб І. О., Радіонова Я В., Зоря О. П., Дем'яненко Н. В. 

Концептуальні засади соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та 

енергонезалежності сільських територій : колективна монографія / за ред. 

І О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О Горба. Полтава : ПП «Астрая», 2019. 276 с. С. 

64-71.

-  Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П. Особливості оцінки 

енергетичного потенціалу сільських територій. Економічний, організаційний та 

правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна 

монографія. / за ред. О В. Калашник, X. 3. Махмудова, І. О. Яснолоб. 2019. С. 

341-349.

-  Самойлик Ю В Сільськогосподарське будівництво: альтернативні 

напрями підвищення енергоефективності. Альтернативні джерела енергії у
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підвищенні енергоефективності та енергонезалежносгі сільських територій 

колективна монографія / за ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. 

Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 167-174.

-  Зоря О. П. Управління розвитком аграрних підприємств в умовах 

інституційних трансформацій: монографія. Полтава, 2019. 321 с.

-  Aranchii V., ZoriaO., Riznychenko О. Factors of forming the 

economicsecurity of enterprise. Security of the XXI centry: national and geopolitical 

aspects: [collective monograph] / in édition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o., 2019. 

P. 106-115.

Отримано І патент на корисну модель України: Склад хліба пшеничного 

«Козацький» : пат. 135974 Україна : МПК A21D 2/36, A21D 13/02. № u 2019 

01839 ; заявл. 21.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14.

Основні результати наукових здобутків були представлені на двох 

міжнародних науково-практичних конференціях, організованих і проведених 

учасниками проекту, на базі Полтавської державної аграрної академії:

-  І Міжнародна науково-практична конференція «Використання 

альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій» 

(Полтава, ПДАА, 22 травня 2019 року);

-  II Міжнародна науково-практична конференція «Використання 

альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій» 

(Полтава, ПДАА, 22 листопада 2019 року).

Здійснено виступи з доповідями на 12 науково-практичних конференціях 

різного рівня у ВИЗ України та за кордоном (Республика Беларусь, Минск; 

Київ, ННЦ «Інститут землеробства НААН»; Київ, ЖНАЕУ; Херсон, ХНАУ; 

Миколаїв, МНАУ; Вінниця, ВНАУ). За результатами участі було опубліковано 

20 тез доповідей у матеріалах конференцій.

Зроблено доповіді на:

-  Хімія, агрохімія, екологія та освіта: III Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція (м. Полтава. 14-15 травня 2019 року).
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-  Науково-практична конференція проф.-виклад, складу Полтавської 

державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 

році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року).

-  Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку 

сільських територій: 1 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

(Полтава, 22 травня 2019).

-  Международная научно-практическая конференции* «Система «наука- 

технологни-инновации»: методология, опыт, перспективы» (Республика 

Беларусь, Минск, 26-27 сентября 2019 г.)

-  Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого 

продажу якісної органічної продукції: X ювілейна Міжнародна науково- 

практична конференція (К., ННЦ «Інститут землеробства НААН», 12.09.19р.)

-  Становлення механізму публічного управління розвитком сільських 

територій як пріоритет державної політики децентралізації: III Міжнародна 

науково-практична конференція (Київ, ЖНАЕУ, 28-29 листопада 2019 р.).

-  Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах 

інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 10 листопада 2019 р.)

-  BUILDING INNOVATIONS -  2019: II Міжнародна українсько- 

азербайджанська конференція (Полтава, 23-24 травня 2019 р.)

-  Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку 

сільських територій: І Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 

ПДАА, 22 травня 2019 р.)

-  Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та 

перспективи : Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, ПолтНТУ 

імені Юрія Кондратюка, 15 жовтня 2019 р.)

-  Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики: 

Всеукраїнська науково-практична конференція (Миколаїв, МНАУ)

-  Новини сучасної науки. Матеріали XXXI Міжнародної науково- 

практична інтернет-конференція (Вінниця)
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-  Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в 

рамках інтеграції до Європейського простору : зо. матеріалів II Міжнародної 

науково-практичної конференції (заочна форма). Полтава, 2019.

-  Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку 

сільських територій: II Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 

ПДАА. 22 листопада 2019 р.)

Наукові дослідження 2019 року проводилися під керівництвом наукових 

лідерів Академії (керівників 14 наукових шкіл) на базі 7 наукових (науково- 

дослідних) лабораторій та п'яти центрів (Рис.9 ).

Відповідно до Положення про організацію наукової, науково-технічної 

діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006р. 

Хе 422, наукові структурні підрозділи Академії діють на основі її Статуту, 

створені наказом ректора і перебувають у підпорядкуванні проректора з 

науково-педагогічної, наукової роботи Горба О.О., к.с.-г н , доцента, професора 

кафедри екології, збалансованого природокористу вання та захисту довкілля.

Сім наукових структурних підрозділів Академії активно співпрацюють з 

кафедрами Академії та підприємствами сільськогосподарської, виробничої 

галузей областей України, Польщі, Бельгії, Інститутом рослинництва імені 

В. Я. Юр'єва, Національним центром генетичних ресурсів рослин України, 

Інститутом мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної 

академії наук України, до них відносяться

І . Н аукова  ла б о р а т о р ія  се л е к ц ії о зи м о ї пш ениці. Науковий керівник 

Тищенко В. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, 

професор кафедри селекції, насінництва та генетики.

Напрям діяльності -  розробка нових методів оптимізації селекційного 

процесу з використанням методів математичного моделювання, сучасних 

комп'ютерних технологій та створення нових сортів озимої пшениці, 

високопродуктивних, конкурентоспроможних та максимально придатних для 

вирощування в умовах Лісостепу та Степу України.
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2. Н а уко ва  ла б о р а т о р ія  се л е к ц ії зернобоб ових  т а  к р у п 'я н и х  культ ур. 

Науковий керівник Баташова М.Є., кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

селекції, насінництва та генетики.

Напрям діяльності -  розробка нових методів мінімізації селекційного 

процесу, створення нових сортів гороху та проса, високопродуктивних, 

конкурентноспроможних та максимально придатних для вирощування в умовах 

Лісостепу та Степу України.

3. Н а уко ва  ла б о р а т о р ія  селекції, на с інницт ва  т а  со р т о во ї а грот ехн іки  

сої. Науковий керівник Білявська Л. Г., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, професор кафедри селекції, насінництва та генетики.

Напрям діяльності -  створення нових високоврожайних сортів сої, 

адаптованих до умов Лісостепу України різних напрямів використання; 

розробка схеми насінництва і сортових технологій впрошування сої.

В ищ е перелічені наукові л а б о р а т о р ії о б  ’єднані в  Н а вчально-виробничий  

п ідрозд іл  із селекц ії т а  насінницт ва. Науковий керівник Тищенко В М , доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри селекції, 

насінництва та генетики.

Підрозділ співпрацює із замовниками -  фермерськими та насіннєвими 

господарствами Полтавської, Миколаївської, Харківської областей: Фермерське 

господарство «Грига» Полтавського району. Полтавської області; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Хорол-Агро» Хорольського району. Полтавської 

області; Сільськогосподарське фермерське господарство «Грунтознавець» 

Велико-Багачанського району, Полтавської області; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Селекційно-виробничий центр «Яровіт», м. Полтава; 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Перше Травня» Ново- 

Санжарського району, Полтавської області; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Радянський» Кобеляцького району. Полтавської області; 

Акціонерне товариство «Гадяцьке бурякогосподарство» Гадяцького району, 

Полтавської області; Приватне акціонерне товариство «Райз-Максимко» 

Полтавської області; Приватне підприємство «Протеін» Полтавського району,
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Полтавської області; Селянсько-фермерське господарство «Астра» 

Глобинського району, Полтавської області; Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Золотий колос» Миколаївської області; Державне 

підприємство «Дослідне господарство «Красноградське» Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України Харківської області; Інститутом 

рослинництва імені В.Я Юр'ева; Національним центіюм генетичних ресурсів 

рослин України; Бельгійською організацією «Центром агрономічних 

досліджень» провінції Ено САЯАН.

Укладені договори про наукове співробітництво щодо спільного 

виробництва сільськогосподарських культур (пшениці, гороху, просу, сої); 

генетичного аналізу сортів пшениці, гороху.

4. Н ауково-д осл ід на  ла б о р а т о р ія  с у б кр и т и ч ш а  т ехнологій  у  ха р чо ви х  

ви р об ницт вах  ін ж енерно-т ехнологічного  ф акульт ет у. Науковий керівник 

Сукманов В. О., доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

професор кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв.

Напрям діяльності -  розвиток теорії, методології, наукове обгрунтування 

та розробка інноваційних субкритичних технологій та обладнання харчових 

виробництв, спрямованих на підвищення якості харчових продуктів, їх харчової 

цінності, споживчих властивостей, підвищення екологічної безпеки, зниження 

ресурсо- та енергоспоживання технологічних процесів.

Підрозділ співпрацює з провідними ВНЗ України (Національний 

університет харчових технологій, Одеська національна академія харчових 

технологій, Харківський державний університет харчування і торгівлі. 

Сумський національний аграрний універститет, національний університет 

біоресурсів та природокористування), науково-дослідними установами НАН 

України (інститут технічної теплофізики) та НААН України (інститут 

продовольчих ресурсів), закордонними науковцями (Хенанський інститут 

науки і технологій -  Китай, Могилевський державний університет 

продовольства -  Біларусь, Пловдивський університет харчових технологій -
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Болгарія, Кишиневський технічний університет, університет «Трансільванія» - 

Брашов, Румунія, університет «Лючиан Блага» -  Сибиу, Румунія).

5. С ер т и ф іко ва на  н а уко во -д о сл ід на  ла б о р а т о р ія  яко ст і зерна  

ф а культ ет у агрот е.хнологііі т а  екології. Науковий керівник Жемела Г. П., 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

рослинництва.

Напрям діяльності -  наукове обгрунтування впливу доз мінеральних 

добрив на ріст і розвиток рослин, елементи структури врожайності, 

урожайність та якість зерна пшениці озимого сорту в умовах лівобережного 

Лісостепу України.

Підрозділ співпрацює із замовниками -  фермерськими та насіннєвими 

сільськогосподарськими господарствами Полтавської області. Укладено 

договори про наукове співробітництво: Сільськогосподарське фермерське 

господарство «Довіра» Новосанжарського району Полтавської області; 

Приватне сільськогосподарське підприємство «Нагода» Новосанжарського 

району Полтавської області; Фермерське господарство «Агросвіт-СВ» 

Глобинського району Полтавської області.

6. С ерт иф ікована  на уково-навчальна  ла б о р а т о р ія  агр о -еко ло гічно го  

м о н іт о р и н гу  ф а культ ет у агрот е.хнологііі т а  екології. Науковий керівник 

Писаренко П. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри землеробства і агрохімії.

Напрям діяльності -  дослідження раціонального використання грунтових 

ресурсів та відтворення родючості грунтів; оцінка екологічного стану 

сільськогосподарських ландшафтів Полтавської області.

Підрозділ співпрацює із замовниками -  підприємствами Полтавської 

області щодо проведення досліджень та вимірювань у сфері контролю якості 

грунтів, води, сировини рослинного походження; вивчення негативного впливу 

факторів на агроекосистеми.

Укладено договір про наукове співробітництво із Інститутом 

мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України.
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7. Н аукова  ла б о р а т о р ія  енергозб ереж ення  т а  відновлю ваній ,г дж ерел  

е н е р г ії ф а культ ет у агрот ехнологій . Науковий керівник Калініченко В. М., 

к.т.н., доцент, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування 

та захисту довкілля.

Напрям діяльності -  розробка, модернізація конструкції сонячних 

колекторів з вакуумною трубкою з метою зменшення їхньої собівартості та 

підвищення ефективності; пристосування технології для виготовлення 

сонячних колекторів на підприємстві. Підрозділ співпрацює із замовниками -  

підприємствами областей України виробничої галузі з питань виготовлення 

сонячних колекторів: Акціонерне товариство «Полтавський вентиляторний 

завод». Полтавська обл., Котелевський район, пмт Котельва; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Центр Технологій деревообробки», Харківська 

область, м. Харків Укладені договори про наукову співпрацю.

П'ять інших наукових структурних підрозділів (центрів), до яких 

відносяться:

1. Ц ент р  ін т елект уа льн о ї вла сн о ст і т а  п ід т р и м ки  ін но ва ц ій но ї 

д іяльност і в  а гр о п р о м и сло во м у  вироб ницт ві. Науковий керівник 

Прасолов Є. Я., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки 

життєдіяльності.

Напрям діяльності -  забезпечення консультативного та інформаційно- 

аналітичного супроводу робіт по створенню, правовій охороні об’єктів 

інтелектуальної власності Академії; залучення аспірантів і студентів до 

наукових досліджень та проведення наукових заходів з питань інтелектуальної 

власності; налагодження наукової співпраці із сільськогосподарськими 

підприємствами Полтавщини з питань інтелектуальної власності.

2. Н а уково-виробничий  цент р «П олт авський  б іию ф іт ». Науковий 

керівник Бердник В П.. д. вет. н.. професор, завідувач, професор кафедри 

анатомії та фізіології тварин.

Напрям діяльності -  залучення науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, студентів Академії, керівників фермерських господарств
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Полтавщини до наукових досліджень та проведення наукових заходів за 

напрямом «Застосування розчину полтавського бішофіту у ветеринарній 

медицині і тваринництві».

3. Р есурсний  цент р зі ст а ло го  ро зви т ку . Відкрився в результаті участі 

Академії у Проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в рамках 

Меморандуму Про співпрацю. Центр об’єднує студентів, аспірантів та 

викладачів навколо проблем розвитку сільських територій га громад.

-і. Ц ент р  п ідгот овки  ко рист увач ів  1 0  So ft. F arm . У Центрі здійснюється: 

підготовка сертифі кованих користувачів на право застосування та 

впровадження -  інформаційної on-line системи «Soft.Farm», заснованої на 

«хмарних технологіях»; впровадження ІС Bitrix 24 в системі управління 

персоналом та взаємодією з клієнтами у процесі адміністрування діяльності 

сільськогосподарських підприємств, заснованої на «хмарних технологіях»; 

відпрацювання рекомендацій щодо вибору та механізмів використання 

сучасних інформаційних систем моніторингу транспортних засобів на 

підприємствах АПК з метою підвищення їх ефективного використання; 

проведення інформаційно-консультативного забезпечення підприємств АПК 

області щодо адаптації сучасних ІС у процеси управління господарствами; 

проведення наукових заходів (семінарів, круглих столів, презентацій) за участі 

представників аграрних підприємств та розробників комп'ютерного 

програмного забезпечення за напрямом діяльності «Підтримка діяльності 

підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем і технологій».

5. Н а уково-консульт ац ійний  ц ент р  « П ідгот овка  ф а хівц ів  з  обліку, 

ф іна н с ів  т а  о подат кування  за п ідт рим ки  суча сн и х  ін ф о р м а ц ій н ій  т ехнологій».

Науковий керівник Аранчій В. І., к.е.н., професор, ректор Полтавської 

державної аграрної академії. Представники групи: Доропшь-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, професор кафедри, декан факультету обліку та фінансів; 

Левченко 3. М, к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та 

економічного контролю; Плаксієнко В. Я ., д.е.н , професор, завідувач, професор 

кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю.
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Напрям діяльності -  залучення працівників бухгалтерії підприємств АПК, 

керівників фермерських господарств Полтавщини, науково-педагогічних 

працівників, сту дентів Академії до заходів за напрямом програм: «Комплексної 

програми розвитку матого та середнього підприємництва у Полтавській області 

на 2017-2020 роки» та «Інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної 

моделі відтворення сільськогосподарського виробництва Організація 

підготовки та проведення навчаїьних семінарів з актуальних питань розвитку 

сільськогосподарського виробництва, підприємництва і сільської місцевості».

У центрі здійснюється навчання з ведення бухгалтерського обліку і 

формування звітності у відповідні контролюючі органи здобувачами вищої 

освіти зі спеціальностей: «Облік і аудит», «Облік і оподаткування», «Фінанси і 

кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування»; навчання за курсами з 

ведення бухгалтерського та податкового обліку і подання звітності фізичних 

осіб-підпрнємців, юридичних осіб малого та середнього бізнесу за допомогою 

Програмного забезпечення «СОНАТА», м. Полтава; електронне декларування 

за програмою Податкової фіскальної служби України -  FreeZvit, м. Полтава.

Наукова робота науково-педагогічних працівників Академії 2019 року 
представлена наступними pe3vnbTaTaMn:https://\vMxvpdaa.edu.uacontentrevestrv- 

wdan-zatverdzhenvh-do-druku-risliemivain-vchenovi-radv-akadeinivi-2019-roku

Затверджено до друку рішення вченої ради Академії та опубліковано 

монографій -  4, розділів у колективній монографії -  5, навчальних посібників -  

7, підручників -  1, практикумів -  1, збірників матеріалів конференцій -  З 

(габл. 14) Кількість публікацій (статей), усього -  612, з них, за кордоном -  47.

Кількість публікацій (статей) у міжнародних наукометричних базах даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus), всього -  62, у тому 

числі, Scopus -  39, Web of science -23 (табл. 15).

Проведено на базі Академії наукових заходів (конференцій, семінарів), 

усього -  66, з них, міжнародних -  8, всеукраїнських -  15.

https://www.pdaa.ed ii.ua/sites/default files node/1883 plan-udaa-2019.pdf. ( габл. 

16).

https:///vMxvpdaa.edu.uacontentrevestrv-wdan-zatverdzhenvh-do-druku-risliemivain-vchenovi-radv-akadeinivi-2019-roku
https:///vMxvpdaa.edu.uacontentrevestrv-wdan-zatverdzhenvh-do-druku-risliemivain-vchenovi-radv-akadeinivi-2019-roku
https://www.pdaa.ed_ii.ua/sites/default_files_node/1883_plan-udaa-2019.pdf
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Таблиця 14

Перелік видань науково-педагогічних працівників 2019 року
№
з/п Вил видання Назва та обсяг видання, автори

1 Колективна
монографія

«Безпека XXI століття національні та геополітичні аспекти» під 
загальною редакцією д е н , професора Маркіної І. А., завідувача, 
професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної 
академії, обсягом 771с.

2 Колективна
монографія

«Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями 
збереження, відновлення та раціонального використання», 279 с 
За редакцією: Горба 0 . 0 ,  к.с.-г.н., доцента, проректора з науково- 
педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної 
академії;
Чайки 'Г 0 .. к.е.н. Полтавської державної аграрної академії;
Яснолоб 1 0 ,  к.е.н., старшого викладача кафедри підприємництва і 
права Полтавської державної аграрної академії

3
Збірник

матеріалів
конференції

IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 
«Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 
14-15 лютого 2019 року), обсягом 174 с

4

Випуск
науково-

виробничого
фахового
журналу

«Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 1-4 за 
2019 рік

5 Навчальний
посібник

«Вакуумна техніка та технології» для здобувачів вищої освіти ступеня 
«Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 67 с 
Під загальною редакцією к.т.н, доцента Арендаренка В М , професора 
кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв 
Полтавської державної аграрної академії.

6 Монографія

«Управління розвитком сфери охорони здоров’я України», 236 с. 
Автори Маркіна І А., д е н ,  професор, завідувач, професор кафедри 
менеджменту Полтавській державній аграрній академії,
Аль Шнрафі Мохаммед Авад, доктор філософії.

7 Навчальний
посібник

«Облік, оподаткування та аудит» для здобувачів вищої освіти ступеня 
«Бакалавр» освітньо-професійної програми 071 «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 509 с.
Автори Плаксієнко В Я , д е н  , професор, завідувач, професор 
кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної 
академії;
Всрига Ю А , к.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка,
Кулик В. А., д.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»;
Карпенко Є А , к.е.н, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі».
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8 Навчальний
посібник

«Міжнародні фінанси» для здобувані в вищої освіти зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», обсягом 128 с. 
Автори Аранчій В І., к.е н., професор, професор кафедри фінансів і 
кредиту Полтавської державної аграрної академії ,
Дроботя Я А , к.ен., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Полтавської державної аграрної академії.

9
Збірник

матеріалів
конференції

III Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент XXI 
століття глобалізацій ні виклики», м Полтава, 23-24 квітня 2019 року, 
обсягом 428 с.

10
Збірник

матеріалів
конференції

II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні 
проблеми біобезпеки в Україні», м Полтава, 18-19 квітня 2019 року, 
обсягом 100 с.

Навчальний
посібник

«Облікова політика підприємства» для здобувачів вищої освіти 
ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 262 с 
Автори Кулик В А , д е н., доцент, професор кафедри організації 
обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
Левченко 3. М , к.е н , доцент, завідувач, професор кафедри організації 
обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії

11 Монографія

«Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та 
його економічне значення на українських землях Російської імперії 
(1861-1917 р.р.)», обсягом 244 с.
Автор д істо р н , професор Якименко М А , професор кафедри 
гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної 
академії.

12 Практикум

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 
аграрних закладів вищої освіти, обсягом 240 с
Автори: Дедухно А В , к.філ н., доцент кафедри гуманітарних і 
соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії; 
Сизоненко Н. М., к філ.н, доцент, доцент кафедри гуманітарних і 
соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії

13 Навчальний
посібник

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» з 
дисциплін професійної підготовки для здобувачів вишої освіти 
степеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 258 с 
Автор Грибовська Ю М , к.е.н., доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії

14 Підручник

«Енергетичні культури» для здобувачів вищої освіти агрономічних, 
біотехнологічних та екологічних спеціальностей закладів вищої 
освіти, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств, 
обсягом 300 с.
х^втори Курило В Л., д.с.-г. н , професор, член-кореспондент НААН, 
професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького 
національного аграрного університету,
Кулик М І., д.с.-г. н., доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і 
генетики Полтавської державної аграрної академії,
Калініченко О В , к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки 
підприємництва Полтавської державної аграрної академії
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15 Книжка

«Історія кафедри фізики, автоматизації і механізації виробничих 
процесів (1974-2014 р.р.)», обсягом 72 с
Автори: Смердов А А., д.т. н., професор. Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук 
України, академік Міжнародної Академії аграрної освіти,
Коломієць Анатолій Петрович
За загальною редакцією Писаренка В. М , д.с.-г.н., професора. 
Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української 
екологічної академії наук, завідувача, професора кафедри захист 
рослин Полтавської державної аграрної академії

16 Колективна
монографія

«Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та 
енергонезалежності сільських територій», обсягом 276 с 
За редакцією Яснолоб І 0 ,  к е н ,  старшого викладача кафедри 
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії; 
Чайки Т. 0 .. к.е.н., начальник редакційно-видавничого відділу 
Полтавської державної аграрної академії.
Горба 0  0  , к с -г .н , доцента, проректора з науково-педагогічної, 
наукової роботи Полтавської державної аграрної академії.

17 Навчальний
посібник

«Машини та обладнання для кормоприготування на малих фермах» 
для інженерно-технічних працівників наукових, проектних та 
експлуатаційнігх організацій, що займаються розробкою та 
експлуатацією обладнання для малих ферм, обсягом 82 с.
Автори Велит І А., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології та 
засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної 
аграрної академії,
Іванкова 0. В , к.т.н., доцент, доцент кафедри технології та засоби 
механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної 
академії;
Бовсуновський Василь Миколайович, кандидат технічних наук, 
доцент,
Бурлака 0  А., к.т н , доцент, доцент кафедри технології та засоби 
механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної 
академії

18 Колективна
монографія

«Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і 
розвитку підприємництва», обсягом 300 с. за редакцією 
Калашник 0  В , к.т.н., доцента, доцента кафедри підприємництва і 
права Полтавської державної аграрної академії,
Махмудова X. 3., д .е.н , професора, завідувача, професора кафедри 
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії; 
Яснолоб І 0  . к е н кафедри гіідприємницгва і права Полтавської 
державної аграрної академії

19 Монографія

«Управлінські аспекти інформаційної безпеки теорія, методологія, 
практика», обсягом 326 с.
Автор Дячков Д. В , к е н , доцент, доцент кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії
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2 0
Колективна
монографія

«Селекційно-технологічні основи вирощування обліпихи 
крушиноподібноі в умовах Лісостепу і Полісся України», 192 с.
Автори Гриник І. В., директор Інституту садівництва НААН України, 
доктор сільськогосподарські їх наук, професор, академік НААН 
України;
МоскалецьВ. В.. д.с.-г.н., старший науковий співробітник, доцент, 
головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу 
Інституту садівництва НААН України,
Москалень Т 3 , д о н ,  доцент, завідуюча лабораторією селекції та 
технології вирощування ягідних культур Інституту садівництва НААН 
України.
Барат Ю М , к.с.-г.н., доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 
Полтавської державної аграрної академії,
Любич В. В , Д .С . - Г Н ,  доцент, доцент технології зберігання і 
переробки зерна Уманського національного університету садівництва, 
Пелехатий В М , к.с.-г.н , доцент, доцент кафедри рослинництва 
Житомирського національного агроекологічного університету МОН 
України;
Пелехата Н П , к.с.-г.н., старший викладач кафедри рослинництва 
Житомирського національного агроекологічного університету; 
Овезмирадова 0  Б , к.с.-г.н., старший викладач кафедри 
рослинництва Житомирського національного агроекологічного 
університету,
Іванкова 0  В , к.тн , доцент, доцент кафедри технології та засоби 
механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної 
академії;
Бовсуновський В М , к т н , доцент.
Бурлака 0  А., к.тн., доцент, доцент кафедри технології та засоби 
механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної 
академії.

21
Навчальний

посібник

«Стратегічний маркетинг», обсягом 240 с.
Автори Писаренко В В , д ен ., професор, завідувач, професор 
кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії.
Багорка М 0 ,  д.е.н., професор, завідувач, професор кафедри 
маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету.

23 Монографія

«Рослинні енергетичні ресурси агроекологічний, економічний та 
енергетичний аспекти» («Plant energy resources: agroecological, 
economic and energy aspects»), обсягом 150 c 
Автори Кулик Максим Іванович,
Калініченко Антоніна Володимирівна,
Калініченко Олександр Володимирович,
Галицька Марина Анатоліївна,
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Таблиця 15

Публікації в міжнародних наукометричннх базах даних (Scopus, Weh o f  science, для couio-гуманітарних < apenucus)

.V«
ї/п

Автори розробки 
(IIlb, науковий 

ступінь, 
вчене звании)

Назва роботи
Назва вішання, де 

опубліковано 
роботу

Том. номер
(випуск, нсріиа-останни 

сторінки роботи)

Статті Wob of Science

1.

Antonets 
Maryna. Silchuk 
Olesia, Bozhko, 
Katcrvna

The spiritual development of 
iniversity students a 
undamental role of the 
lumanitiesand social sciences

European journal of 
science and 
theology

2019. Том; 15 Выпуск 5 Стр: 27-37

2.

Markina Iryna 
Anatolyev na. 
Chykurkova Alla 
Dmitrievna, Dudziak 
Oksana Antonivna

Globalization-induced changes 
n higher education management 
n Ukraine

International 
journal of 
educational

2019. Том: 33 Выпуск 6 Стр 1291-1302

3.
Kalinichenko 
Antonin, Havrysh 
Valerii

Environmentally friendly fuel 
jsage: economic margin of 
easibility

Ecological 
chemistry and 
engineering s- 
chemia i inzynicria 
ckologiczna s

2019. Том: 26 Выпуск: 2 Стр : 241-254

4.
Koval'chuk S B„ 
Gorik A.
V . Pavlikov, A. N.

solution to the Task of Elastic 
Axial Compression-Tension of 
he Composite Multilayered 
Cylindrical Beam

Strength of 
materials 2019. Том: 51 Выпуск: 2 Стр 240-251

5.

Pryidak Tctiana 
B.. Yaloveha 
Eiudmyla, V, Lcha 
01 ha V

>igital competence development 
is a condition for ensuring future 
economists' competitiveness

Information 
technologies and 
learning tools

2019. Выпуск 5 Стр : 28-47

6.

Taranenko,
Anna; Kulyk, 
Maksym; Galytska, 
Maryna

Effect of cultivation technology 
mi switchgrass (Pan i cum 
.irgatum L.) productivity in 
narginal lands in Ukraine

Acta agrobotanica 2019. Том: 72 Выпуск: 3
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7.
Koshevoy, N.
D . Kostenko. E. 
M . Pavlyk. A.. V.

Research of multiple plans in 
nulti-factor experiments with a 
mnimum number of transitions 
>f levels of factors

Radio electronics 
computer science 
control

2019 Выпуск: 2 Стр.: 53-59

8
Yevstafieva. V 
A . Kravchenko. S. 
0., Gutyj. В V.,

'.lorphobiological analysis of 
Frichuris vulpis (Nentatoda, 
Fnehuridae), obtained from 
lomcstic dogs

Regulatory 
mechanisms in 
biosystems

2019 Том 10 Выпуск: 2 Стр: 165-171

9
Zezeкак». V 

 ̂ . Pcrcdcra. S 
3 . Pochcmayev, К F

ipitheliocystis Development of 
JCR assay for the monitoring 
imong the commercially 
mportant aquaculture species of 
Jkrainc

Regulatory 
mechanisms in 
biosystems

2019 Том: 10 Выпуск 2 Стр 215-218

10.
Lyshcnko, M 
0 ,  Mykhailova, I-, 
I; Ustik. T . V

[’ontempoiary Maikeling 
Concept as A Component of 
sustainable Development of The 
Region and Rural Areas of 
Jkrame

International 
journal of 
ecological 
economics &  
statistics

2019 Том: 40 Выпуск 2 Стр. 80-91

11
Shevchenko. V 
0  . Kuzmvch, A 
Ya. Shevchuk. M . V.

Research of quality indicators of 
wheat seeds separated by pre- 
hresiling device

Inmatch-
agricultural
engineering

2019 Том 57 Выпуск 1 Стр 157-164

12
Pysarcnko. I*.
V. Samojlik, M 
S.. Plaksiienko. 1 L

ronceptual framework for 
rnsuring resource and 
environmental safety in the 
cgion

Theoretical and 
applied ecology 2019 Выпуск 2 Стр 137-142

13
Babenko.
V, Perevozova. 
1: Mandych. O.

World informatization in 
conditions of international 
dobalization factors of 
nflucncc

Theoretical and 
applied ecology 2019 Выпуск 2 Стр 137-142

14.
Mykhailiutenko, S.
M . Kmchyncnko. 0  . 
V, Klymenko, 0  S ,

>athomoiphological changes in 
lie large intestine of rabbits 
larasilised by Passalurus 
imbiguus (Ncmatoda. 
Dxyuridac)

Regulatory 
mechanisms in 
biosystems

2019 Том; 10 Выпуск 1 Стр 69-74
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15.
Shevchenko.
Victor, Marynchenko, 
Ihor. Dudmkov. Ihor.

development of technology for 
he hemp stalks preparation

Independent journal 
of management & 
production

2019 Том 10 Выпуск 7 Стр 687-701

16

Shevchenko. 
Victor, Hail is. 
Gedal. Dudnikov, 
Ihor

investigation of the tricycle 
ractor incline influence on its 
(lability under the conditions of 
tvork at the of slope fields

Independent journal 
of management & 
production

2019 Том 10 Выпуск 7 Стр 725-738

17
Yas nolob, I 
0 .  Chayka. T 
0  . Gorb. 0  0

Jsing resource and energy* 
laving technologies in 
igiicultural pioduclion as a 
hrcction of raising energy 
ifficiency of rural territories

llkiaiman journal ot
ecology 2019 Том 9 Выпуск 1 Стр 244-250

18
Sharavara,
Tamara. Makarcts, 
Svitlana

Yoblems of agrarian history of 
he Carpathian region at llie end 
>f the xviii - the middle of the 
rix century in contemporary 
ikrainian historiography

Skhidnoievropeisky 
i istorychnyi 
visnyk-cast 
european historical 
bulletin

2019 Выпуск 10 Стр 18-26

19

Feshchenko, Diana 
Valcriyivna; Bakhur, 
Tctiana
Ivanivna. Sdcuk, 
Biricik Halil.

ylollusks (Gastropoda) as 
ntermediate Hosts of Cattles' 
nematodes (Trematoda) in 
Conditions of Dnipro Basin's 
Small Ponds (Northern Ukraine)

Acta veterinaria 
eurasia 2019 Том 45 Выпуск 1 Стр 16-21

20.
Kulvnych. S 
M , Bublyk. O 
0  . Yurchenko. 1 1.

Ifficiency of intravascular laser 
)lood irradiation in cattle with 
nflammatory surgical pathology

World of medicine 
and biology 2019 Том: 67 Выпуск. 1 Стр. 216-221

21
Pcrcdcra. K .
V, l.avrincnko. 1. 
V. Pcrcdcra. 0  O

diagnosis and actions for 
iquidation of dogs 
streptococcosis in private 
turscry

World of medicine 
and biology 2019 Том 67 Выпуск 1 Стр 222-226

22
Ksyonz, 1 
M , Zezckalo, V 
K . Pcrcdcra. S B

Chlamydial infection monitoring 
.vithin wild mammals in Ukraine World of medicine 

and biology 2019 Том 67 Выпуск 1 Стр 227-232
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23.
Dyczkowska.
Joanna. Resheinikova 
.Olga

'sew Technological Solutions in 
Logistics on the Example of 
-ogistics Operators in Poland 
ind Ukraine

Smart supply 
nelwork 2019 Серим книг: EcoProduction Orp.: 47-69

Статті Scopus
1 Antonets. M . Silchuk 

О . Bozhko. К
Ihe spiritual development of 
university students a 
fundamental role of the 
mmanities and social sciences

European Journal of 
Science and 
Theology

2019 15 (5). pp 27-37 Режим доступу: 
https /Avww scopus com/mward'record uri?eid=2-s2 0- 
85073476805& partner ID-40&md5-bcee08820c8948cl3e8lel>629a8 
321

2 Ignatenko. M M . 
Sarapina. 0  A , 
Sakun, A Z H , 
Marmul, L О . 
Pylypenko, K.A

Models of implementation of 
enterprises in agricultural green 
tourism in European Countries 
md assessment of their 
efficiency

International 
Journal of 
Innovative 
Technology and 
Exploring 
Engineering

2019 8 (12). pp 337-340 Режим доступу: 
https://www scopus convimv ard'record.uri?eid-2-s2.0- 
850739329l9&doi=l0 35940%2fijitee L3240 І08І2І9&раПпеіЮ=4 
0&md5~dOI92681 Зсб 11064a08fd0bca63dc28c DOI 
10 35940/ijitee L3240 1081219

3. Pysarenko. V . 
Dorohan-Pysarenko, 
L . Kantsedal. N

The method of identity 
verification when signing 
electronic documents based on 
biometric means of 
dcniification

IOP Conference 
Series Materials 
Science and 
Engineering,

2019 568(1). art no ОІ2ІОЗ. Режим доступу 
https:/Avww scopus com/inward/rccord uri?cid-2-s2.0- 
85073451034&doi~10 108S^o2fl 757-
899X%2f568%2fl % 2 f 0 12103&partncrJD=40&md5=d2fc45dbb6cb78 
37526ob8cc6ab44079 DOI 10.1088/1757-899X/568/1/012103

4 Pysarenko. V.. 
Domhan-Pysarenko. 
I ., Kantsedal. N

Application of new data formats 
for electronic document 
uanagement in government 
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Таблиця 16.
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k a la s h n ik  1 9 6 8 @ m e ta .u a  
с а й т : h t tp : / /p d a a  e d u .u a

с а й т  h t tp : / /p d a a .e d u .u a

2. X I М іж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  
к о н ф е р е н ц ія  « М а р к е т и н г о в е  
з а б е з п е ч е н н я  п р о д у к т о в о г о  р и н к у »

М а р к е т и н г у .
т е л .  ( 0 5 3 2 2 )  2 -2 7 -6 4 ,
e -m a il :
c o n fe r e n c e  m ark e ti 'ffu k r  

0 Й
ik to r ia l0 2 8 2 'to )u m a il  c o m  
с а й т :  h t tp  / /p d a a  c d u  u a

Е к о н о м ік и  та  
м е н е д ж м е н т у , 
т е л .  ( 0 5 3 2 2 )  2 -2 9 -7 1  
e -m a il :  f e m if tp d a a .e d u .u a :  
с а й т  h t tp . / /p d a a .e d u .u a

К в іт е н ь
2 0 1 9

У к р а їн а
П о л ь ш а
Г р у з ія
М о л д о в а
К а з а х с т а н
Л а т в ія

100 З б ір н и к
т е з

3. М іж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  
к о н ф е р е н ц ія  « Е к о л о г іч н і  п р о б л е м и  
н а в к о л и ш н ь о г о  с е р е д о в и щ а  т а  
р а ц іо н а л ь н о г о  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  в 
к о н т е к с т і  с т а л о г о  р о з в и т к у »

Е к о л о г ії. 
з б а л а н с о в а н о г о  
п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  та  
з а х и с т у  д о в к іл л я  
e -m a il
k a f  c k o l D d a a t t 'u k r  n e t 

hup.:,/ / j3 d a f .e d u .u a

Л г р о т е х п о л о г ій  т а  
е к о л о г і ї
т е л  ( 0 5 3 2 2 )  5 6 -5 8 -0 1  . 
e -m a il :  a u ro W n d a a  c d u  u a  

с а й т  h t tp . / /p d a a .c d u .u a

К в іт е н ь
2 0 1 9

У к р а їн а
Б іл о р у с ь
К а з а х с т а н
Б о л г а р ія

Н ім е ч ч и н а

110 З б ір н и к
т е з

mailto:hip@ukr.net
mailto:1968@meta.ua
http://pdaa
http://pdaa.edu.ua
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4 М іж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  
к о н ф е р е н ц ія  « Е к о л о г о -г е н е т н ч н і  
а с п е к т и  в  с е л е к ц ії  п о л ь о в и х  к у л ь т у р  в  
у м о в а х  з м ін и  к л ім а т у »  п р и с в я ч е н а  9 0 -  
р іч ч ю  з  д н я  н а р о д ж е н н я  в и д а т н о г о  
в ч е н о г о , г е н е т и к а , с е л е к ц іо н е р а  М .М . 
Ч е к а н і н а

К а ф е д р а  с е л е к ц ії ,  
н а с ін н и ц т в а  і г е н е т и к и  
т е л  ( 0 5 3 2 ) 5 0 - 2 3 - 5 1  
e m a il

s g le t t io n _ 5 s @ u k r .n e t
с а й т :  h t tp : / /p d a a .e d u .u a

А г р о т е х н о л о г ій  т а  
е к о л о г і ї
т е л  ( 0 5 3 2 2 ) 5 6 - 5 8 - 0 1  , 
e -m a il  a u ro 'r tJn d a a  c d n  н а  

с а й т  lm p ; //p d a a .e d u .u a

К в іт е н ь
2 0 1 9

У к р а їн а
Б іл о р у с ія
М о л д о в а
К а з а х с т а н
Г р у з ія

П О З б ір н и к
т е з

5. III М іж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  
к о н ф е р е н ц ія  « М е н е д ж м е н т  X X I 
с т о л іт т я :  г л о б а л із а ц іґ ін і  в и к л и к и »

М е н е д ж м е н т у ,
т е л .  ( 0 5 3 2 2 )  5 0 -2 5 -2 2 ;
e -m a il
m a m e d o v a 2 1 0 6 @ u k r .n e t ; 
с а й т :
h t tp s :/ /w w w .D d a a .e d u  и а /
d e n a r tm e n t /k a f e d ra -

m e n c d z h m e n ty

Е к о н о м ік и  т а
м е н е д ж м е н т у ,
т е л .  ( 0 5 3 2 2 )  2 -2 9 -7 1 .
( 0 5 3 2 ) 6 1 - 2 1 - 1 0 ,
e -m a il :  f e i n ® D d a a .ed u .u a .
с а й т  h t tp : / /p d a a .e d u .u a

К в іт е н ь
2 0 1 9

У к р а їн а
Л а т в ія
П о л ь ш а
К а з а х с т а н
М о л д о в а
Б іл о р у с ь

100 З б ір н и к
т е з

II I n te rn a tio n a l s c ie n t if ic  a n d  p ra c tic a l  
« M a n a g e m e n t  o f  th e  X X I c e n tu ry :  
g lo b a l iz a t io n  c h a lle n g e s »

6 . V I М іж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  
к о н ф е р е н ц ія  « Е к о н о м іч н и й  р о зв и т о к : 
т е о р ія ,  м е т о д о л о г ія ,  у п р а в л ін н я »

С х ід н о є в р о п е й с ь к и й
Ц е н т р
Ф у н д а м е н т а л ь н и х  
Д о с л ід ж е н ь  м  П р а г а

e -m a il  s f ie d fö s r ie d . in  u a
с а й т  h t tp : / / s r ie d  in .u a  
Е к о н о м ік и  з а  
м е н е д ж м е н т у .

Л и с т о п а д
2 0 1 9

У к р а їн а
Л а т в ія
П о л ь ш а
Ч е х ія
М о л д о в а
У г о р щ и н а

9 0 З б ір н и к
т е з

V I In te rn a t io n a l  S c ie n t i f ic  a n d  P ra c tic a l  
C o n f e re n c e  " E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t :  
T h e o ry . M e th o d o lo g y . M a n a g e m e n t"

М е н е д ж м е н т у .
т е л .  ( 0 5 3 2 2 )  5 0 -2 5 -2 2 ,
e -m a il .
m a m c d o v a 2  I0 6 ® )u k r  n e t.

т е л  ( 0 5 3 2 2 )  2 -2 9 -7 1 . 
( 0 5 3 2 ) 6 1 - 2 1 - 1 0 ,  
e -m a il :  f e i n ® p d a a .e d u .u a .  
с а й т  h t tp : / /p d a a .c d u .u a

h t tp s : / /w w w .p d a a  e d u .u a /  
d e p a r tm e n t /k a f e d ra

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К І

1. В с е у к р а їн с ь к а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  
к о н ф е р е н ц ія  « Г е н е з и с  
с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  т в а р и н »

Р о з в е д е н н я  і г е н е т и к и  
с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  
т в а р и н .
т е л . ( 0 5 3 2 )  5 6 - 5 1 - 8 7  
e -m a il .
r o z v e d e n n ia ®  p d a a e d u .u a

Т е х н о л о г і ї  в и р о б н и ц т в а
і п е р е р о б к и  п р о д у к ц ії
т в а р и н н и ц т в а .
т е л  ( 0 5 3 2 ) 5 6 - 5 1 - 8 7
e -m a il:
d e k tv p p t@ p d a a .e d u .u a  
с а й т  h t tp : / /p d a a .e d u .u a

К в іт е н ь
2 0 1 9

X 100 З б ір н и к
т е з

с а й т :
h t tp  /. 'w w w  p d a a e d u u a

mailto:sglettion_5s@ukr.net
http://pdaa.edu.ua
mailto:mamedova2106@ukr.net
https://www.Ddaa.edu
http://pdaa.edu.ua
http://sried
http://pdaa.cdu.ua
https://www.pdaa
mailto:dektvppt@pdaa.edu.ua
http://pdaa.edu.ua
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2. Всеукраїнська науково-методична 
конференція «Від системності навчання 
до виробничих систем»

Експлуатації машин та
обладнання,
тел (05322)2-29-42
c-mail
mvivn@pdaa.edu на 
minkova-Wpdaa edu иа 
cafrr:
him //www odaa edu ua

Інженерно- 
технологічний, тел 
(05322)2-29-81. 
c-mail:
mech@pdaa edu ua 
сайт
Into //www pdaa edu ua

Квітень
2019

X 100 Збірник
тез

3 IV' Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Проблеми обліково- 
аналітичного забезпечення управління 
підприємницькою діяльні СІЮ»

Організації обліку 
та аудиту
тел 05322 (2-87-48), 
тел 099-443-99-08 
e-mail .
taniadugar@uki net 
сайт
http //www pdaa edu ua'

Обліку та фінансів 
тел (0532) 50-24-79. 
e-mail pdaa foffaHikr неї. 
cam: http .•7pdaa.edu.ua

Жовтень
2019

X 80 1 Іротокол. 
Збірник
тез

4 VI Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодіте вчених «Наукове 
забезпечення розвитку національно« 
економіки досягнення теорії та проблеми 
практики»

Фінансів і кредиту, 
тел (05322) 2-87-4S, 
(0532)55-25-22 
c-mail
готу а 31031 983@gmail со 
т ,
сайт Ііпр //pdaa edu ua

Обліку та фінансів, 
тел (0532)50-24-79. 
c-mail ічіаа tof)fi>ukr net 
сайт http //pdaa edu ua

Жовтень
2019

X 100 Збірник тез

5 II Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні питання 
сучасної економічної науки»

Економічної теорії та
економічних
досліджень.
тел (05322)2-29-91.
e-mail
oletia.iegou)va@pdaa.ed 
u ua
kaf-clcd/u'odaa edu ua.
сайт:

Обліку та фінансів, 
тел (0532)50-24-79. 
e-mail: pdaa_fof(utukLnet: 
сайт him //odaa edu ua

Грудень
2019

X 75 Збірник
тез

mailto:mvivn@pdaa.edu
mailto:va@pdaa.ed
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ШТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИ

МІЖН А РОДИ 1 І ІІТЕРІІ Е Т-КОІ1ФЕРЕНЦІЇ

1 НаукОВО-практннна Інтсрнст- 
конфсренція «Наукове забезпечення 
економічного розвитку, правового 
регулювання і управління в 
агропромисловому комплексі»

F.KOHOMiMi тдпрнемства, 
тел (0532) 56-98-24;
;-mail
ikonomika@pdaa edu ua. 
iuliia.samoilyk@ginail.com 
julija pomaz@ukr.net: 
сайт http.//pdaa edu ua

Економіки та 
менеджменту, 
тел (0532) 56-96-14. 
e-mail
fem@pdaa edu.ua, 
сайт Imp //pdaa edu ua

Березень
2019

Україна 
1 Іодьща 
Азербайджан 
Молдова 
Білорусь.

100 Збірник
тез

2. Міжнародна науково-практична 
Ііггернет-комференція «Хімія, 
агрохімія, екологія та освіта»

Землеробства i arpoxikdi. 
тел. (05322) 2-27-93 
e-mail zemlerobstvo 
•«'pdaa edu ua 
сайт http //pdaa edu ua 
Короткова 1 В . 
2irinakorotkoval0@gmail 
com Короткова I В .
2i ri nakorotkova 10@gmail. 
com

Агротехнологін та 
екології
тел (05322) 56-58-01 . 
e-mail auro(S<pdaa edu ua 
сайт htto://ndaa edu ua

Травень
2019

Україна
Казахстан
США
1 Іодьща
Україна
Франція

200 Збірник
тез

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНТЕРІІЕТ-КОНФКРЕНЦІЇ
1 III Всеукраїнська науково-практична 

Інтериет- конференція 
«Вирішення сучасних проблем у 
ветеринарній медицині»

1 Іаразнтології та
ветеринарно-санітарної
експертизи
тел (095)1588578
e-mail:
leonid.kordiaiyS'odaa edu.

Ветеринарної медицини, 
тел (0532) 2-28-93. 
e-mail: tVmnoltava@ukr net

Лютий
2019

X 100 Збірник
тез

dekvetmed@odaa edu ua
сайт Into //odaa.edu ua

ua
2 III Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Інноваційні 
аспекти систем безпеки праці, захисту 
інтелектуальної власності».

Безпеки життєдіяльності 
ЄЛ (805322) 7-34-94 

E-mail:
kaledia BGP^uki net

І нженерно-тех но логічним, 
тел . (05322) 2-29-81, 
e-mail mechOodaa edu.ua. 
сайт hup,//pdaa edu ua

Березень
2019

X 60 І Іротоко 
л

mailto:iuliia.samoilyk@ginail.com
mailto:pomaz@ukr.net
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сайт http://pdaa edu ua
3. II Всеукраїнська наукова Інтернет- 

конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку 
сільськогосподарського 
машинобудування»

Галузеве
машинобудування, 
тел. (05322) 2-29-81. 
e-mail cm odaa® ukr.net. 
сайт bltn //odaa edu ua

1 н жеиерно-тех нолоп чни і і. 
тел (05322)2-29-81. 
e-mail mechfutodaa edu.ua. 
сайт htto://Ddaa edu ua

Квітень
2019

X 50 Збірник
тез

А II Всеукраїнська науково-практична 
ініермеї конференція «Актуальні 
проблеми та перспективи розвитку 
обліку, аналізу та конт ролю в 
соціально-оріснтованій системі 
управління підприємством» 
присвячена пам’яті професора, 
заслуженого працівника вищої школи 
Дмитра Мусійовнча Фесенка

Бухгалтерською обліку 
тел. 050 106 79 32 
e-mail
uluanchcnko@ukr net 
сайт
http://www pdaa edu.ua/
departmenPkafedra-
buhttalterskoKO-obliku

Обліку іа фінансів 
тел. (0532) 50-24-79. 
e-mail pdaa fof@ukr net. 
сайт http //pdaa edu ua

Квітень
2019

X 100 'Збірник
тез

5 Всеукраїнська науково-практична 
інтернет конференція «Наукові 
тенденції формування агротехнолопй»

Рослинництва
тел (05322)2-26-33 
emai 1 rosl vnnvclvoß'Ddaa 
edu ua
сайт htto //odaa edu ua

Агротехнолопй та екології 
тел (05322) 56-58-01 . 
e-mail attroirodaa.edu ua 
сайт http://pdaa edu ua

Квітень
2019

X 100 'Збірник
тез

6 Всеукраїнська науково-практична 
інтернет конференція «'Захист рослин в 
контексті сталого розвитку»

'Захист рослин 
тел. +380 5322 22793 
e-mail kafedra zahvsiu- 
roslvnlföukr net 
сайт hid) //odaa.edu ua

Агротехнолопй та екології 
тел. (05322) 56-58-01 , 
e-mail agro@pdaa.cdu.ua 
сайт Into Z/odaa edu ua

Травень
2019

X 100 Збірник
тез

7 IV Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конферемція «Управління 
соціально-економічним розвитком 
держави, регіону, підприємства»

Менеджменту,
тел. (05322) 50-25-22:
e-mail
mamedova2106@ukr net; 
сайт:
https //www pdaa cdu.ua/d 
epanment/kafedra-
mciKdzhmcnui__________

Економіки та
менеджменту,
іел (05322)2-29-71.
(0532)61-21-10,
e-mail fcmlSndaa edu ua.
сайт http /.'pdaa edu ua

Жовтень
2019

V 50 'Збірник
тез

http://pdaa
http://www
http://pdaa
mailto:agro@pdaa.cdu.ua
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8 IV Всеукраїнська науково-практична 
11 ітернет- конферен ці я« А к-туал ы і і 
питання технології продукції 
тваринництва»

Харчових технологій, 
тел (0532) 56-51-87 
e-mail
oksana kravchenkovrpdaa. 
etlu ua

сайт hup //pdaa cdu ua

Технології виробництва і 
переробки продукції 
лваринннціва 
тел. (0532)56-51-87 

deklvpptlirtjpdaa edu ua 
слігг hup //pdaa cdu ua

Жовтень
2019

X 70 Збірник

9 Всеукраїнська науково-практична 
1 нтернет- конферен ці я «С у час ні 
аспекти лікування і профілактики 
хвороб тварин»

Терапії ім . проф. П I. 
Локсса
тел (05322)2-89-11 
e-mail
tcrania^odaa cdu ua 
caiii http/"pdaa edu ua

Ветеринарної медицини, 
тел (0532) 2-28-93. 
e-mail fvmpoltavafSukr net 
dckvctmedi'ftndaa cdu ua 
сайт httn //ndaa edu ua

Листопад
2019

X 50 Збірник
тез

10 Всеукраїнська науково-практична 
І нтернет-конференція «Кнерго- і 
ресурсозберігаючі технології та 
машини в переробних та харчових 
виробництвах»

Технології та обладнання 
переробних і харчових 
виробництв, 
тел. <05122)2-29-81. 
e-mail apvvirpdaa edu.ua 
сайт hup //odaa edu ua

1 н женер но-тсх нологі ЧН Н Й , 

тел . (05322) 2-29-81, 
e-mail mcchfrttodaa cdu ua. 
сайт hnp://pdM edu.ua

Листопад
2019

X 20 Збірник
тез



Отримано охоронних документів (патентів на корисну модель), 
власником яких є академія, усього -  21 (табл.17). https://www.pdaa.edu.ua 
/content/reyestr-polozhen-pro-stnlktun^i-pidrozdily-zatverdzheni-rishennyanl- 
усіїепоуі-іжіу-роііаузкоуі

Таблиця 17
Перелік охоронних документів (патентів на корисну модель) Полтавської 

державної аграрної академії

91

Уч
з/п Назва

Вид
охоронного
документа

(патент)

Дата набуття 
чинності Винахідники академії

1 Спосіб СВЧ- 
обробки бджіл

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 131058, 
від 10.01.2019, 

бюл. № 1

Литвин Олександр Юрійович, 
Галич Олександр Анатолійович, 
Чіп Людмила Олександрівна, 
Дорошенко Ольга 
Олександрівна,
Дорошенко Андрій Пегрович, 
Кузьменко Лариса Михайлівна, 
Березницький Віктор Іванович, 
Слинько Віктор Григорович, 
Піидаленко Марина Анатоліївна, 
Коваленко Нінель Павлівна, 
Воробйова Анастасія Василівна, 
Прасолов Євген Якович

2
Спосіб 
визначення 
інтенсивності 
дихання грунту

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 131104, 
від 10 01.2019, 

бюл. У» 1

Галицька Марина Анатоліївна, 
Поспелов Сергій Вікторович, 
Кулик Максим Іванович, 
Писаренко Павло Вікторович

3

Пристрій 
регулювання 
глибини 
рихлення 
грунту' плугом

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 131349, 
від 10 01.2019, 

бюл № 1

Литвин Олександр Юрійович, 
Галич Олександр Анатолійович, 
Калініченко Антоніна 
Володимирівна 
Аранчій Валентина Іванівна, 
Сакало Віктор Миколайович, 
Рудич Алла Іванівна,
Чіп Людмила Олександрівна, 
Сорокотяга Сергій 
Миколайович,
Антонеиь Анатолій Вікторович, 
Черненко Богдан Сергійович, 
Шеметюк Аліна Володимирівна, 
Скиба Микола Миколайович, 
Прасолов Євген Якович

4

Спосіб 
приготування 
постійних 
препаратів 
гамазових 
кліщів виду 
Varroa destructor 
in toto

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 131806, 
від 25 01.2019, 

бюл. Уя 2

Назаренко Олександр 
Сергійович,
Євстаф’єва Валентина 
Олександрівна,
Мельничук Віталій Васильович

https://www.pdaa.edu.ua
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$
Склад хліба 
пшеничного 
«Богатирський»

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 131930, 
від 11 02 2019, 

бюл № 3

Калашник Олена 
Володимирівна,
Бараболя Ольга Валеріївна, 
Михайлова Олена Сергіївна, 
Писаренко Світлана Валеріївна, 
Юдічева Ольга Петрівна,
Мороз Світлана Едуардівна, 
Галич Олександр Анатолійович, 
Махмудов Ханлар Зейналович, 
Ткаченко Ал і на Сергіївна, 
Басова Юлія Олександрівна

6

Спосіб
покращення
відтворювально
і здатності
свиней із
використанням
наноаквахелатів

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 132475, 
від 25.02.2019, 

бюл № 4

Усенко Світлана Олексіївна, 
Шостя Анатолій Михайлович, 
Рокотянська Вікторія 
Олексіївна,
Дибенко Володимир 
Григорович.
Каплуненко Володимир 
Георгієвич,
Пашенко Алла Григорівна, 
Усенко Олег Олександрович, 
Павлова Інга Володимирівна, 
Скупар Ілона Ігорівна, 
Бондаренко Олена Миколаївна, 
Сокирко Михайло Петрович, 
Певідничий Олег Станіславович

7

Спосіб
підвищення
відтворювально
і здатності
свиней в умовах
теплового
стресу

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 133103, 
від 25.03.2019, 

бюл № 6

Усенко Світлана Олексіївна, 
Шостя Анатолій Михайлович, 
Рокотянська Вікторія 
Олексіївна,
Дибенко Володимир 
Григорович.
Полішук Анатолій 
Анатолійович,
Берези ицький Віктор Іванович, 
Усенко Олег Олександрович, 
Павлова Інга Володимирівна, 
Ступарь Ілона Ігорівна, 
Бондаренко Олена Миколаївна, 
Сокирко Михайло Петрович, 
Невідничий Олег Станіславович

8 Молоковмісний
продукт

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 134387, 
від 10 05 2019, 

бюл. №* 9

Іванов Олег Миколайович, 
Арендаренко Володимир 
Миколайович,
Лапенко Тарас Г ригорович, 
Дудник Володимир Васильович, 
Дрожчана Ольга Урсшівна, 
Рудич Алла Іванівна

9

Спосіб 
зажиттєвої 
копроовоскопіч 
ної діагностики 
трихостронгіль 
озу гусей

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 134930, 
від 10 06.2019, 

бюл. № 1 1

Стародуб Євген Сергійович, 
Євстаф’єва Валентина 
Олександрівна,
Мельничук Віталій Васильович
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10

Стіл
ветеринарний з 
підігрівом для 
фіксації дрібних 
тварин

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 135484, 
від 10.07.2019, 

бюл. № 13

Шатохін Павло Прохорович, 
Локес-Крупка Терезія Петрівна, 
Кравченко Сергій 
Олександрович, Канівеиь 
Наталія Сергіївна, Бурда Тетяна 
Лееонідівна

11

Спосіб 
приготування 
постійних 
препаратів бліх 
роду
ОепоссрЬа1ісІе5 
ІП ЮЮ

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 135968, 
від 25 07 2019, 

бюл № 14

Горб Ксенія Олегівна, 
Євстаф'ева Валентина 
Олександрівна, ГорбОлег 
Олександрович,Мельничук 
Віталій Васильович

12

Спосіб
виявлення ясць 
нематод у 
пробах грунту

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 135972, 
від 25.07.2019, 

бюл №14

Мельничук Віталій Васильович, 
Юськів Ігор Дмитрович

13
Склад хліба 
пшеничного 
«Козацький»

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 135974, 
від 25 07.2019, 

бюл. №14

Калашник Олена 
Володимирівна, Бараболя Ольга 
Валерії в на, Михайлова Олена 
Сергіївна; Писаренко Світлана 
Валеріївна; Юдічева Ольга 
Петрівна, Мороз Світлана 
Едуардівна, Басова Юлія 
Олександрівна; Буднік Ніна 
Василівна; Кайнаш Алла 
Петрівна. Кальян Олександр 
Сергійович, Яснолоб Ілона 
Олександрівна; Бірта Габріелла 
Олександрівна

14
Малогабаритний
подрібнювач
біомаси

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 135923, 
від 25 07.2019, 

бюл. №14

Ляшенко Сергій Васильович, 
Сакало Віктор Миколайович, 
Калініченко Антоніна 
Володимирівна, Запорожець 
Юрій Васильович, Іванов Олег 
Миколайович

15 Заварні пряники

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 136344, 
від 12.08.2019, 

бюл №15

Іващенко Маргарита Федорівна, 
Іванов Олег Миколайович, 
Лепський Владислав Ігорович

16

Пряники
глазуровані
«Імбирні
пікантні»

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 136631, 
від 27 08.2019, 

бюл. №16

Івашенко Маргарита Федорівна, 
Іванов Олег Миколайович, 
Лепський Владислав Ігорович

17

Спосіб 
зменшення 
крутного 
моменту при 
свердлінні 
отворі в 
великого 
діаметра

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 136671, 
від 27 08.2019, 

бюл №16

Шпилька Микола Миколайович, 
Шпилька Андрій Миколайович, 
Дрожчана Ольга Урешівна, 
Криворот Анатолій Ігорович, 
Опара Надія Миколаївна, Іванов 
Олег Миколайович
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18

Спосіб
отримання
рослинних
лектинів

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 137036, 
від 25 09.2019, 

бюл №18

Поспелов Сергій Вікторович, 
Чеботарьова Людмила Василівна

19

Спосіб добору 
ехінацеї 
пурпурової за 
якістю 
сировини

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 137198, 
від 10 10.2019, 

бюл. №19

Поспелов Сергій Вікторович, 
Поспелова Ганна Дмитрівна, 
Здор Вячеслав Миколайович

20

Спосіб 
поліпшення 
теплоізоляцій
них та
конструктивно-
міцних
властивостей
склопакетів
ПВХ-вікон

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 137636, 
від 25.10.2019, 

бюл. №20

Іванов Олег Миколайович, 
Шовкопляс Ярослав Дмитрович, 
Сімонов Кирило Вікторович, 
Ляшенко Сергій Васильович, 
Опара Надія Миколаївна

21
Конструктивний 
елемент ПВХ- 
вікон

Патент 
України на 

корисну 
модель

ПУ 137637, 
від 25 10.2019, 

бюл. №20

Іванов Олег Миколайович, 
Шовкопляс Ярослав Дмитрович, 
Сімонов Кирило Вікторович, 
Ляшенко Сергій Васильович, 
Лапенко Тарас Григорович, 
Дрожчана Ольга Урешівна, 
Дудник Володимир Васильович, 
Рудич Алла Іванівна

Загальні кількісні показники результатів проведення наукових досліджень 

за пріоритетними тематичними напрямами наукової діяльності науково- 

педагогічними працівниками Академії наведено втабл. 18.

В Академії діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня док гора та кандидата економічних наук за 

спеціальностями: 08.00.03 -  економіка та управління національним

господарством; 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності).

Протягом 2019 року у спеціалізованій вченій раді було проведено захист 

7 дисертацій, з них,

- докторських (працівниками академії) -  1, а саме:

Самойлик Юлія Василівна на тему: «Розвиток агропродовольчого ринку в 

умовах глобалізації економіки» зі спеціальності 08.00.03 -  економіка та 

управління національним господарством. Науковий консультант -  доктор



економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства 

Макаренко П. М., Полтавська державна аграрна академія;

- докторських (сторонніми працівниками) -  1, а саме:

Таран-Лала Олена Миколаївна на тему: «Розвиток споживчої кооперації в 

економші України: теорія, методологія та практика» зі спеціальності 08.00.03 -  

економіка та управління національним господарством. Науковий консультант -  

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

Маркіна І. А., Полтавська державна аграрна академія;

- кандидатських (працівниками академії) -  2, а саме:

Погребняк Людмила Павлівна на тему: «Стратегія управління 

виробничими ресурсами аграрних підприємств» зі спеціальності 08.00.04 -  

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник -  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства Макаренко П. М., Полтавська державна аграрна 

академія:

Овчарук Олена Михайлівна на тему: «Антикризове управління 

підприємствами агропродовольчої сфери» зі спеціальності 08.00.04 -  економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий 

керівник -  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту Маркіна І А., Полтавська державна аграрна академія

- кандидатських (сторонніми працівниками) -  3, а саме:

Різниченко Олена Анатоліївна на тему: «Стратегія розвитку аграрних 

підприємств в умовах глобалізації економіки» зі спеціальності 08.00.04 -  

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник -  кандидат економічних наук, професор Аранчій В.І., 

Полтавська державна аграрна академія;

Цуркан Наталя Геннадіївна на тему: «Оцінка вартості підприємств 

рекреаційної діяльності» зі спеціальності 08.00.04 -  економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник -  

кандидат економічних наук, доцент Дорогань-Писаренко Л. О.;

Голбан Тимофій Тимофійович на тему: «Інвестиційно-інноваційний 

розвиток аграрного виробництва» зі спеціальності 08.00.03 -  економіка та
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управління національним господарством. Науковий керівник -  кандидат 

економічних наук, професор Аранчій В. І., Полтавська державна аграрна 

академія.

Прийнято до захисту до закінчення календарного року:

- докторських (працівниками академії) -  1, а саме:

Зоря Олексій Петрович на тему: «Управління розвитком аграрних 

підприємств в умовах інституційних трансформацій: теорія, методологія, 

практика» зі спеціальності 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). Науковий консультант -  доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин Макаренко П. М., Полтавська державна аграрна 

академія;

- кандидатських (сторонніми працівниками) -  1, а саме:

Марчишинець Сергій Миколайович на тему: «Управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом промислового сектору національної економіки» зі 

спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник -  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту Маркіна І. А., Полтавська державна аграрна академія.

В Академії діє аспірантура й докторантура як самостійний структурний 

підрозділ (https://www.pdaa.edu.ua/content/aspirantura-i-doktorantura), який 

керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту'», «Про захист персональних даних», указами Президента України, 

постановами Верховної Ради України, постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.03.2016 р. №261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.04.2019 р. №283) та іншими нормативними документами 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Академії, розпорядженнями ректора Академії.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється за денною та заочною формами навчання терміном 4 роки. 

Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових
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частин. Освітня складова частина освітньо-наукової програми містить 60 

кредитів ЄКТС, науковою складовою частиною передбачено підготовку йі 

захист дисертаційної роботи. Усі здобувані вищої освіти ступеня доктора 

філософії незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні 

заняття і проходити всі форми контролю, передбачені освітньо-науковою 

програмою аспіранту ри та індивідуальним планом роботи здобувана.

Станом на 01.11.2019 року в аспірантурі навчається 141 здобувай освіти 

ступеня доктора філософії, з них -  127 за денною формою навчання та 14 за 

заочною. Протягом звітного року на навчання до аспірантури прийнято 49 осіб 

на денну форму навчання.

Навчання в докторантурі здійснюється за денною формою навчання за 

рахунок бюджетного фінансування за спеціальностями 051 Економіка й 

073 Менеджмент. 2019 року в докторантурі налічується 4 здобувані ступеня 

доктора (вт.ч. 2019 року набору -  2 особи).

Загальні кількісні показники підготовки наукових кадрів наведені в 

табл.18.

Студенти Академії на безоплатній основі беруть участь у наукових 

дослідженнях, які проводять науково-педагогічні працівники в межах 

кафедральної тематики. Результат: участь у наукових заходах різних рівнів -  

300 осіб; публікацій (статей) у співавторстві з науковими керівниками -  69, 

самостійно студентами -  24 Стимулом є рекомендації вченої ради Академії до 

вступу до аспірантури; почесні грамоти (дипломи) учасника наукових 

досліджень

Студентське наукове товариство опікується студентськими гуртками 

академії, яких усього 51. У них бере участь щороку 957 студентів 6 

факультетів. Товариство об’єднує студентів, які досліджують технологічні, 

технічні, організаційні, економічні, інформаційні та інші проблеми 

функціонування та розвитку сільського господарства.

Студентське наукове товариство щороку є ініціатором проведення 

студентської наукової конференції за підсумками наукової роботи 

попереднього року.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від

05.08.2019 № 1060 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2018/2019 навчального року» були нагороджені Почесними грамотами 

Полтавської державної аграрної академії 5 студентів-переможпів, а саме:
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-  з навчальних дисциплін 2018/2019 навчального року:

Місце ПІБ студента Навчальна дисципліна
III Кеда Лідія Юріївна Грунтознавство

III Полонська Наталія Сергіївна Організація і методика аудиту
зі спеціальностей у 2018/2019 навчальному році

Місце ПІБ студента Спеціальність

II Тенянко Анжела Олександрівна Менеджмент організапій і 
адміністрування

III Будаква Валерія Олександрівна Публічне управління та 
адміністрування

III Чайка Алла Миколаївна Захист і карантин рослин
2019 року студенти Академії одержували стипендії різних рівнів за 

підсумками освітньої та наукової діяльності, усього -  21 особа, у тому числі:

1) Президента України -  6.

- Красота Іван Іванович, здобувач вищої освіти 2 курсу СВО Бакаїавр 

за освітньо-професійною програмою Технології і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва спеціальності 208 Агроінженерія 

інженерно-технологічного факультету;

- Стовба Аліна Олегівна, здобувач вищої освіти 2 курсу СВО Бакалавр 

за освітньо-професійною програмою Менеджмент підприємства спеціальності 

073 Менеджмент факультету економіки та менеджменту;

- Писанка Вікторія Олегівна, здобувач вищої освіти 3 курсу СВО 

Бакалавр за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та 

страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

факультету обліку та фінансів;

- Будаква Валерія Олександрівна, здобувач вищої освіти 4 курсу СВО 

Бакалавр за освітньо-професійною програмою Публічне управління та 

адміністрування спеціальності спеціальністю 074 Публічне управління та 

адміністрування факультету економіки та менеджменту;

- Писанка Вікторія Олегівна, здобувач здобувану вищої освіти 4 курсу



СВО Бакалавр за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа 

та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

факультету обліку та фінансів,

- Чернобай Максим Сергійович, здобувай вищої освіти 3 курсу 

СВО Бакалавр за освітньо-професійною програмою Технології і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва спеціальності 208 

Агроінженерія інженерно-технологічного факультету.

2) Кабінету Міністрів України -  1.

- Яковлева Оксана Сергіївна, здобувач вищої освіти 3 курсу СВО 

Бакалавр за освітньо-професійною програмою Місцеве самоврядування 

спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування факультету 

економіки та менеджменту.

3) імені М.С. Грушевського -  1.

-  Головченко Надія Сергіївна, здобувач вищої освіти 3 курсу СВО 

Бакалавр за освггньо-нрофесійною програмою Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва спеціальності 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва, факультету технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва.

4) Верховної Ради України -  2.

-  Костенко Анастасія Анатоліївна, здобувач вищої освіти 3 курсу 

СВО Магістр освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина за 

спеціальністю 21 і Ветеринарна медицина факультету ветеринарної медицини.

- Лизанень Катерина Юріївна, здобувач вищої освіти 4 курсу СВО 

Магістр освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина за спеціальністю 

211 Ветеринарна медицина факультету ветеринарної медицини.

5) Іменна стипендія міського голови -  7.

- Голос Анастасія Едуардівна, здобувач вищої освіти 3 курсу 

навчання СВО Бакалавр за освітньо-професійною програмою Менеджмент 

підприємства, спеціальності 073 Менеджмент факультету економіки та 

менеджменту;

- Верезга Наталія Олександрівна, здобувач вищої освіти 2 курсу СВО 

Бакалавр за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування
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спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма Облік і 

оподаткування факультету обліку та фінансів;

- Шабельник Сергій Сергійович, здобувач вищої освіти 1 курсу 

скороченого терміну навчання СВО Бакалавр за освітньо-професійною 

програмою Менеджмент підприємства, спеціальності 073 Менеджмент 

факультету економіки та менеджменту;

- Редька Валерія Валеріївна, здобувач вищої освіти 3 курсу навчання 

СВО Бакалавр за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства, 

спеціальності 051 Економіка факультету економіки та менеджменту';

- Сурмило Олександра Вячеславівна, здобувач вищої освіти 2 курсу 

навчання СВО «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою Технології і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва, спеціальності 208 

Агроінженерія інженерно-технологічного факультету;

- Джакелі Нателла Суліковна, здобувач вищої освіти 2 курсу 

навчання СВО Бакаїавр за освітньо-професійною програмою Економіка 

підприємства, спеціальності 051 Економіка факультету економіки та 

менеджменту;

- Кулінич Анна Анатоліївна, здобувач вищої освіти 2 курсу навчання 

СВО Бакалавр за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства, 

спеціальності 051 Економіка факультету економіки та менеджменту.

6) Стипендія імені Героя Небесної Сотні -  Героя України Ігоря 

Сердюка -  3.

- Балабуха Дар'я Сергіївна, здобувач вищої освіти 1 курсу СВО 

Магістр освітньо-професійної програми Облік і оподаткування за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування факультету обліку та фінансів;

- Крнлевець Юлія Василівна, здобувач вищої освіти 1 курсу СВО 

Магістр освітньо-професійної програми Ветеринарна медицина за 

спеціальністю 211 Ветеринарна медицина факультету ветеринарної медицини,

- Якименко Дмитро Ігорович, здобувач вищої освіти 2 курсу СВО 

Бакалавр освітньо-професійної програми Технології і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва за спеціальністю 208 Агроінженерія 

інженерно-технологічного факультету.
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7) Стипендія імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагори -  1

- Якименко Дмитро Ігорович, здобувай вищої освіти 3 курсу СВО 

Бакалавр освітньо-професійної програми Технології і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва за спеціальністю 208 Агроінженерія 

інженерно-технологічного факультету.

Рада молодих учених об’єднує 4 доктори наук, 34 кандидати наук, 129 

аспірантів, 1 докторанта, 10 учених без ступеня 6 факультетів Академії,

Організовує свою роботу відповідно до Положення про Раду молодих 

учених та Плану заходів Ради на поточний рік.

Молодими вченими 2019 року опубліковано:

- монографій - 2 , з  них: за кордоном -  1;

- колективних монографій-4 , з них: за кордоном -  1;

- навчальних посібників -2 ;

- підручників-1;

- публікацій (статей) -  131, з них: у зарубіжних виданнях -  13;

-  публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) -  17.

Рада молодих учених через офіційний сайт Академії 

https://ww\v.pdaa.edu.ua/content/rada-molodyh-vclienyh інформує про можливість 

участі в наукових заходах, конкурсах на отримання стипендій, грантів; 

проводить щорічний конкурс «Кращий молодий науковець року».

Загальні кількісні показники результатів наукової роботи студентів та 

молодих учених Академії наведені в таблиці 18.

Таблиця 18
Показник'и наукової діяльності 

Полтавської державної аграрної академії за 2018-2019 роки

№ з/п Назва показника
Кількість

2018 2019
1. Матеріально-т ехнічне забезпечення наукової діяльності

1.1. Кількість наукових (науково-дослідних) лабораторій), 
усього, одиниць

7 8

1.1.1. з них сертифікованих 2 2
1.2. Кількість інших наукових інфраструктур (центрів) 3 5

2. Результативні показники виконання наукових, 
науково-дослідних робіт

https://ww/v.pdaa.edu.ua/content/rada-molodyh-vclienyh
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2.1. Кількість науково-дослідних робіт, які виконувались 

протягом року, усього, ОДИНИЦЬ
50 60

2.1.1. - з них за державним замовленням 1 2
2.1.2. -  в межах кафедральної тематики,

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього
45 57

2.1.2.1 -  з них завершених 1 14
2.1.3. -  виконуватися за рахунок коштів замовників (за 

госпдоговорами)
4 1

2.2. Кількість виконаних консультацій з питань наукових 
досліджень за рахунок коштів замовників, одиниць

85 83

2.3. Опубліковано монографій, усього, одиниць 8 4
2.3.1. -  з них за кордоном 1 1
2.4. Опубліковано колективних монографій, усього, 

одиниць
4 5

2.4.1. -  з них за кордоном 1 1
2.5. Опубліковано підручників, одиниць 1 1
2.6. Опубліковано навчальних посібників, одиниць 16 7
2.7. Кількість публікацій (статей), усього, одиниць 454 612
2.7.1. -  з них за кордоном 65 47
2.8. Кількість публікацій (статей) у міжнародних 

наукомстричних базах даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus), одиниць

29 63

2.9. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, 
конференцій, симпозіумів), усього, одиниць

26 23

2.9.1. -  з них: міжнародних І 6 8
2.9.2. всеукраїнських 20 15
2.10. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із 

зарубіжними ВНЗ НУ, установами, організаціями
37 55

3. Інноваційна спрямованість результатів наукових робіт
3.1. Отримано охоронних документів, усього, одиниць 15 21
3.1.1. -  з них патентів на корисну модель | 15 21

4. Підготовка наукових кадрів
4.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, 

усього, осіб
139 141

4.1.1. з них: з відривом від виробництва 112 121
4.1.2. без відриву від виробництва 27 20
4.2. Загальна чисельність докторантів у звітному періоді, 

усього, осіб
4 4

4.2.1. з них: з відривом від виробництва 4 4
4.2.2. без відриву від виробництва 0 0
4.3. Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді, 

усього, осіб
40 59

4.3.1. з них: з відривом від виробництва 34 59
4.3.2. без відриву віл виробництва 6 0
4.4. Чисельність докторантів, прийнятих у звітному періоді, 

усього, осіб
2 2
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4.4.1. з них: з відривом від виробництва 2 2
4.4.2. без відриву від виробництва 0 0
4.5. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у 

звітному періоді, усього, осіб
39 5

4.5.1. з них: із своєчасним захистом дисертації 1 0
4.6. Кількість захищених дисертацій працівниками академії 

у звітному періоді, усього
6 6

4.6.1. з них: кандидатських дисертацій 5 3
4.6.2. докторських дисертацій 1 3
4.7. Кількість діючих спеціалізованих вчених рад 1 1
4.8. Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених 

радах ВНЗ/НУ, всього
2 2

4.8.1. з них: спеціальностей в докторських 
спеціаизованих вчених радах

2 2

4.8.2. спеціальностей в кандидатських 
спеціалізованих вчених радах

0 0

4.9. Кількість захищених дисертацій в спеціалізованій 
вченій раді академії, усього

5 9

4.9.1. у тому числі: захищених працівниками академії 2 4
4.9.2. захищених сторонніми працівниками 3 5
4.10. Достроково захищені дисертації у період навчання в 

аспірантурі за державним замовленням
0 0

4.11. Кількість аспірантів, які після захисту залишилися 
працювати в академії

0 0

5. Наукова робота студентів

5.1. Кількість студентів -  учасників II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади, осіб 60

5.2. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  ̂
за результатами Олімпіади, осіб 5

5.3. Кількість студентів -  учасників всеукраїнських та 41 
міжнародних конкурсів студентських НДР, осіб

40

5.3.1. з них переможці Всеукраїнських конкурсів 6 
студентських наукових робіт

6

5.3.2. переможці міжнародних конку рсів студентських ф 
науково-дослідних робіт 0

5.4. Кількість опублікованих статей за участі студентів, 
усього, одиниць 52 69

5.4.1. з них самостійно 28 24
5.5. Кількість студентів, які одержували стипендії, осіб 18 21

з них: Президента України 6 6
-  Кабінету Міністрів України 1 1 1
-  імені М.С.Грушевського 1 2 1
-  Верховної Ради України 1 2 2
-  іменна стипендія міського голови | 4 7
-  Героя України Ігоря Сердюка для учнів, студентів і  ̂
молодих учених Полтавщини 3
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-  Героя Небесної Сотні Дмитра 1 Іагори для учнів, ^ 
студентів і молодих учених Полтавщини 1

6. Наукова робота молодих учених (до 35 років)
6.1 Кількість молодих учених в академії, усього, осіб 169 178

6.1.1. з них:
-  доктори наук

1 4

6.1.2. кандидати наук 42 34
6.1.3. -  аспіранти 116 129
6.1.4 -  докторанти 2 1
6.1.5. -  без ступеня, не включаючи аспірантів 8 10

6.2. Опубліковано монографії! молодими ученими, усього, 
одиниць

2 2

6.2.1. з них за кордоном 1 1

6.3. Опубліковано колективних монографій молодими 
ученими, усього, одиниць

2 4

6.3.1. з них за кордоном 0 1
6.4. Опубліковано підручників молодими ученими, одиниць 0 1

6.5. Опубліковано навчальних посібників молодими 
ученими, усього, одиниць

7 2

6.6. Кількість публікацій (статей), усього, одиниць: 138 131

6.6.1. з них:
-  статей у зарубіжних виданнях

22 13

6.6.2.

в тому числі:
-  у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus)

6 17

6.7. Взято участь у наукових заходах (семінарах, 
конференціях, симпозіумах), усього

293 271

6.7.1. з них:
-  всеукраїнських

118 64

-  міжнародних 99 123
Відповідно до стратегічних пріоритетів наукова робота в Академії

нерозривно пов'язана з освітнім процесом і підготовкою науково-педагогічних 

кадрів та зосереджувалася на інноваційних напрямах наукових досліджень. У 

зв'язку з цим передбачається:

- постійний моніторинг потреб виробництва регіону щодо напрямів 

наукової діяльності, контроль за ефективністю впроваджень наукових розробок 

співробітників Академії;

- усебічна підтримка наукових досліджень, пов'язаних з вирішенням 

регіональних та галузевих проблем;

активне створення міжкафедральних, міжфакультетських та 

міжвузівських наукових колективів, здатних виконувати великі комплексні
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наукові розробки;

- поглиблення співпраці з науковими інститутами Національної академії 

аграрних наук, галузевими науково-дослідними інститутами з метою 

проведення спільних науково-дослідницьких робіт та отримання міжнародних 

грантів;

- сприяння пошуку інвестицій у розвиток інфраструктури наукових 

досліджень;

- активізувати роботу з пошуків можливостей участі Академії в 

міжнародних наукових проектах, грантах та конкурсах;

- усебічна підтримка наукових шкіл, що сформувалися в Академії, 

сприяння організації нових науково-дослідних структур;

- активне сприяння винахідницькій та інноваційній роботі, підтримка 

створення при Академії науково-виробничих фірм, інноваційних лабораторій, 

бізнес-інкубаторів, спрямованих на впровадження у практику досягнень 

учених;

- ведення ефективного відбору і виховання наукової молоді шляхом 

створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи 

здобувачами вищої освіти, розвиток діяльності студентських наукових 

товариств;

- створення ефективної системи відбору талановитих здобувачів вищої 

освіти для навчання в аспірантурі та перспективної програми підготовки 

докторів наук;

- сприяння міжнародним науковим обмінам викладачів і здобувачів вищої 

освіти;

- постійне пропагування результатів науково-дослідної роботи та 

науково-технологічних розробок Академії в засобах масової інформації, 

парадах, симпозіумах, конференціях регіонального, загальнодержавного та 

міжнародного рівнів;

- активне моральне та матеріальне стимулювання молоді до наукової 

діяльності в Академії: присвоєння іменних стипендій, відзначення грамотами, 

преміювання тощо.
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3. Міжнародна діяльність та зовнішньоекономічні зв’язки

Полтавська державна аграрна академія постійно розширює міжнародні 

зв'язки, зокрема останніми роками поглибилюсться співпраця з навчальними 

закладами країн Європейського Союзу. Особливо актуальними є питання 

стратегічного розвитку стосунків європейських та українських закладів вищої 

освіти, співпраці між закладами вищої освіти різних секторів господарства 

країн ЄС, розвитку співпраці в напрямі науково-дослідницьких, дослідно- 

конструкторських робіт.

Зовнішні міжнародні та міжрегіональні освітні та наукові зв’язки 

Полтавської державної аграрної академії грунтуються на стратегії 

інтернаціоналізації Академії 2025, на законах України в галузі освіти, 

міжнародної зовнішньоекономічної діяльності, науки та культури, митних 

процедурах, регламентуючих документах Міністерства освіти і науки України та 

програмі Академії з цього важливого напряму освітньої діяльності.

Серед традиційних напрямів міжнародного співробітництва -  підвищення 

кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх 

закладах; спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців, міжнародні 

наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство в міжнародних 

наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах, участь 

викладачів та здобувачів вищої освіти в міжнародних програмах та фондах; 

висвітлення та відзначення наукових досягнень Академії на міжнародному рівні; 

співробітництво з містами-побратимами.

2019 року Полтавська державна аграрна академія продовжувала 

міжнародну співпрацю із закладами вищої освіти, освітніми, науковими 

установами та іноземними організаціями таких закордонних країн, як: 

Королівство Бельгія. Республіки Кіпр, Королівство Іспанія. Федеративна 

Республіка Німеччина, Литовська Республіка Республіка Польща. Республіка 

Молдова. Словацька Республіка Французька Республіка та ін„ в межах раніше 

укладених умов.

Академія на кінець 2019 року має 55 чинних угод про міжнародне 

співробітництво і постійно розширює коло зарубіжних партнерів. У звітному році 

до співпраці з Академією долучилися ше три заклади вищої освіти -  Університет



и .  Штроссмайера в Осієку (Республіка Хорватія), Нукуський філіал 

Самаркандского інститута ветеринарної медицини (Республіка Узбекистан) та 

Білоруська державна орденів Жовтневої Революції та Трудового Червоного 

Прапора сільськогосподарська академія (Республіка Білорусь).

Детальна інформація щодо співробітництва з іноземними партнерами 

викладена в табл. 19.
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Таблиця 19
Показники співробітництва з іноземними партнерами 

Полтавською державною аграрною академією за 2019 рік

*2
з/п

Країн а- 
партнер (за 
алфавітом)

Установа-
партнер

Тема
співробітництва

Документ, 
відповідно до 

якого
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії

Практичні 
результати від 

співробітництва

1. Австралія Об’єднання
фермерів

Підвищення 
кваліфікації, 
ознайомчі практики 
студентів

Дові осірокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Стажування на 
аграрних 
підприємствах 
Австралії серед 
здобувані в вищої 
освіти

2. Грузія Європейський
університет

Співпраця та обмін 
досвідом у науковій 
га освітній сфері, 
реалізація спільних 
наукових проектів в 
галузі Ветеринарної 
медицини

Угода про 
співробітництво, 
2019 р , 2019-2029 
РР

Обмін досвідом,
створення
спільних наукових
проектів,
досліджень
Реалізація
академічної
мобільності

3. Канада Канадське
бюро
міжнародної
освіти

Співробітництво у 
сфері налагодження 
відносин із 
канадськими вмілими 
закладами

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Обмін досвідом, 
розробка та 
вдосконалення 
освітніх програм 
для здобувані в 
вищої освіти

4. Королівство
Бельгія

Публічний 
організатор 
діяльності 
Вищої школи 
Провінції Ено- 
Кондорсе 
(НЕРН- 
С'опбогсеО

Спільні науково- 
дослідницькі 
проекти з агрономії і 
оіотехнології

Угода про 
співробітництво, 
23 11.2017 р , 
угода укладена на 
невизначений 
строк

Представники 
НЕРН-Сопсіогсеї 
відвідали ПДАА, 
прочитали лекції, 
підписана нова 
угода про 
співробітництво

5. Королівство
Бельгія

Центр
агрономічних 
досліджень 
провінції Ено

Співробітництво в 
галузі освіти та 
науки

Угода про 
співробітництво, 
10 06 2013 р , 
угода укладена на 
невизначений 
термін

Обмін досвідом, 
створення спіль
них наукових про
ектів. досліджень 
Реалізація акад.- 
мічної мобільності
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6. Королівство

Данія
Об’єднання
фермерів
рик)

Підвищення 
кваліфікації, 
ознайом1!і практики 
студентів

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Стажування на 
аграрних 
підприємствах 
Данії серед 
здобувані в вищої 
освіти

7 Королі вство 
Іспанія

Асоціація
«Українська
Діаспора»

Співпраця в галузі 
освіти, науки та 
культури

Договір про 
співпрацю, 
08.12.2017 р., 
2017-2022 рр

Підписано договір 
про співпрацю

х Королівство
Іспанія

Іспано- 
українська 
Торгова 
палата для 
розвитку

Співпраця в галузі 
культури, освіти та 
науки

Договір про 
співпрацю,
21 08 2017 р , 
2017-2022 рр

Зустріч
представників 
Іспано-української 
Торгової палати 
для розвитку 3 
адміністрацією 
академії

9. Королівство
Швеція

Об’єднання
фермерів

Підвищення 
кваліфікації, 
ознайомчі практики 
студентів

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Стажування на 
аграрних 
підприємствах 
Швеції серед 
здобувані в вищої 
освіти

10. Литовська
Республіка

Литовська
Військова
Академія ім
генерала
Йонаса
Жемайтіса

Проведення круглого 
столу, зміцнення 
співпраці

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Участь у
міжнародних
конференціях

И Республіка
Азербайджа
Н

Азербайджане
ький
університет
кооперації

Співробітництво в 
галузі освіти та 
науки

Договір про 
співпрацю,
ІЗ 05 2015 р , 
2015-2020 рр

Обмін досвідом, 
розробка та 
вдосконалення 
освітніх програм 
для здобувані в 
вищої освіти

12. Республіка
Білорусь

Гродненський
державний
аграрний
університет

Співпраця та обмін 
досвідом у науковій 
га освітній сфері, 
реалізація спільних 
наукових проектів

Договір про 
співпрацю,
05 01 2015 р , 
2015-2020 рр

Підписано договір 
про спільну 
діяльність

13. Республіка
Білорусь

Вітебська
державна
академія
ветеринарної
медицини

Співпраця та обмін 
досвідом у науковій 
га освітній сфері, 
реалізація спільних 
наукових проектів

Договір про 
співпрацю, 
31.01 2012 р , 
2017-2022 рр

Обмін досвідом, 
розробка та 
вдосконалення 
освітніх програм 
для здобувані в 
вищої освіти

14 Республіка
Болгарія

Інститут
європейської
освіти

Співпраця в галузі 
освіти і науки

Договір про 
співпрацю,
30.08.2017 р., 
2017-2022 рр

Підписано договір 
про співпрацю

15 Республіка
Болгарія

Гракійський
Університет

Співробітництво в 
галузі освіти та 
науки

Договір про 
співпрацю, 
25.01 2011 р , 
безстроковий 
договір

Участь
представників 
ПДАА у круглому 
столі
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16. Республіка

Білорусь
Білоруська
державна
ордена
Жовтневої
революції та
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
сільськогоспо
парська
академія

Співпраця та обмін 
досвідом у науковій 
га освітній сфері, 
реалізація спільних 
наукових проектів

Договір про 
співпрацю, 
25.09.2019 р., 
2019-2024 рр

Підписано договір 
про спільну 
діяльність

17 Республіка
Болгарія

Варненський
Університет
Менеджменту
(ВУМ)

Співпраця в галузі 
науки та освіти

Договір про 
співпрацю, 
05.07.2018 р., 
2018-2023 рр

Підписано договір 
про співпрацю

18 Республіка
Вірменія

Національний 
аграрний 
університет в 
Вірменії

Академічна 
мобільність, наукове 
співробітництво

Меморандум 
порозуміння 
02.11.2017., 
2017-2022 рр

Реалізовано
академічну
мобільність
здобувачів вищої
освіти та науково-
педагогічного
персоналу

19. Республіка
Казахстан

Казахський 
агротехнічний 
університет 
імені Сакена 
Сейфулліна

Співпраця в галузі 
освіти і науки

Договір про 
співпрацю, 
30.01.2015 р , 
2015-2020 рр

Участь у
міжнародних
конференціях,
публікація
спільних наукових
статей

20 Республіка
Молдова

Державний
аграрний
університет
Молдови

Науково-
дослідницьке
співробітництво

Договір про 
науково- 
дослідницьке 
співробітництво, 
25.12.2013 р., 
2018-2023 рр

Участь
представників 
ПДАА у круглому 
столі

21 Республіка
Молдова

Комратський
державний
університет

Обмін досвідом у 
галузі освітньої та 
наукової діяльності

Договір про 
співробітництво, 
листопад 2013 р , 
договір 
укладений на 
невизначений 
гермі н

Участь у
міжнародних
конференціях,
публікація
спільних наукових
статей

22. Республіка
Польща

Верхньосілезь
кий
економічний 
університет 
ім В
Корфантого у 
м. Катовіце

Співпраця в галузі 
освіти і науки

Договір про 
співробітництво, 
21.02.2013 р., 
безстроковий 
договір

Обмін науковою 
га дидактичною 
літературою, 
інформацією про 
програми 
навчання

23. Республіка
Польща

Вища школа 
підприемницт 
ва та
адміністрації в 
Любліні

Співпраця в галузі 
освіти і науки

Договір про 
співробітництво, 
12.03.2013 р , 
безстроковий 
договір

Обмін науковою 
га дидактичною 
літературою, 
інформацією про 
програми 
навчання



п о
24 Республі ка 

Польща
Вища Школа
Менеджменту
га
Адміністрації 
в Ополе

Співпраця між 
сторонами щодо 
забезпечення 
здобувачам вищої 
освіти можливості 
паралельного 
навчання та 
отримання диплому 
Республіки Польща

Договір про 
співробітництво, 
17.12.2014 р., 
2014-2019 рр

Уніфікація та 
погодження планів 
га навчальних 
програм

25. Республіка
Польща

Вища Школа 
Бізнесу 
у м. Домброва 
Гурніча

Забезпечення 
здобувачам вищої 
освіти Університету 
можливості 
паралельно 
навчатися в 
Академії, створення 
спільної науково- 
методичної ради

Договір про 
співпрацю, 
02.03.2016 р.,
2016-2021 рр

Навчання 
здобувачів вищої 
освіти

26. Республіка
Польща

Вища Школа 
Бізнесу у м. 
Домброва 
Гурніча

Реалізація
академічної
мобільності
здобувачами вищої
освіти та науково-
педагогічним
персоналом

Inter-institutional
agreement,
29 07 2017 р , 
2017-2020 рр

Обмін досвідом
реалізації
академічної
мобільності зі
співробітниками
академії

27. Республі ка 
Польща

Вища Школа 
Торгівлі та 
Послуг у 
Познані

Реалізація
академічної
мобільності
здобувачів вищої
освіти та науково-
педагогічним
персоналом

Договір про 
співпрацю,
21.08.2018 р.,
2018-2023 рр

Обмін досвідом
реалізації
академічної
мобільності зі
співробітниками
академії

28 Республіка
Польща

Вроцлавський
природничий
університет

Співпраця у 
науковій та освітній 
сфері

Умова про 
співпрацю, 
15.11.2013 р.

Участь у
міжнародних
конференціях,
публікація
спільнігх наукових
статей

29. Республіка
Польща

Жешувськнй
університет

Співпраця в учбово- 
методичній роботі, 
науковій діяльності, 
громадсько- 
культурній 
діяльності

Договір про 
співпрацю, 
15.04.2016 р„
2016-2021 рр

Уніфікація та 
погодження планів 
га навчальних 
програм

ЗО. Республіка
Польща

Кошалінська
політехніка

Академічна 
мобільність, навчання

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Обмін досвідом 
реалізації 
академічної 
мобільності

31 Республіка
Польща

Краківська
політехніка

Наукове та освітнє 
співробітництво

Угода про 
партнерство,
15 04 2011 р , 
безстрокова угода

Участь у
міжнародних
конференціях,
публікація
спільних наукових
статей
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32. Республі ка 
Польща

Люблі нська 
політехніка

Проведення 
спільних 
прикладних 
досліджень освітнє 
співробітництво

Угода про 
співпрацю, 
16.10.2013 р., 
безстрокова угода

Обмін науковою 
га дидактичною 
літературою, 
інформацією про 
програми 
навчання

33. Республіка
Польща

Опольський
університет

Співпраця в галузі 
наукових досліджень 
га навчально- 
методичній 
діяльності

Угода про 
співпрацю, 
22.06.2017 р., 
2017-2022 рр.

Співпраця при
розробці
методичного
забезпечення та
навчальної
літератури,
взаємний обмін
навчальними
програмами
Реалізовано
академічну
мобільність

34. Республіка
Польща

Опольський
університет,
Природничо-
гехнічний
факультет

Співпраця в галузі 
наукових досліджень 
га навчально- 
методичній 
діяльності

Угода про 
співробітництво, 
01.07.2017 р„ 
безстрокова угода

Співпраця при
розробці
методичного
забезпечення та
навчальної
літератури,
взаємний обмін
навчальними
програмами

35. Республіка
Польща

Познанська
політехніка

Академічна 
мобільність, навчання

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Обмін досвідом 
реалізації 
академічної 
мобільності

36. Республіка
Польща

Університет 
Миколи 
Коперніка в 
Гору ні

Науково-дослідна та 
освітня співпраця

Угода про 
співпрацю,
2016-2021 рр

Проведено спільні 
дослідження 3 
наукових питань, 
обмін
публікаціями,
посібниками,
науковою
літературою

37. Республіка
Польща

Університет 
природничих 
наук в Познані

Реалізація акад - 
мічної мобільності 
^добувачами вищої 
освіти та науково- 
педагогічним 
персоналом

Inter-institutional 
agreement, 
2017-2019 рр

Реалізовано
академічну
мобільність

38 Республіка
Польща

Фірма
БЕЛЛАКОв 
м. Варшава

Наукова співпраця 
га проведення 
досліджень

Порозуміння про
співпрацю,
11.11.2015р.

Реалізовано
годівлю тварин
натуральною
кормовою
рослинною
добавкою фірми
БЕЛЛАКО
Проведено спільні
наукові
дослідження
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39. Республі ка 
Польща

Ченстоховськи
й
політехнічний
університет

Співпраця та обмін 
досвідом у науковій 
га освітній сфері, 
реалізація спільних 
наукових проектів

Cooperation 
agreement, 
16.12.2015 р., 
2015-2020 рр

Участь у
міжнародних
конференціях,
публікація
спільшгх наукових
статей

40. Республіка
Узбекистан

Нукусский
філіал
Самаркандско 
го інституту 
ветеринарної 
медицини

Співпраця в галузі 
науки та освіти

Угода про 
співпрацю, 
02.02.2019 р., 
2019-2024 рр.

Підписано угоду 
про співпрацю

41 Республіка
Хорватія

Університет
J.J.
Штросс манера 
в Осієку

Розвиток 
співробітництва в 
освітній та науковій 
діяльності

Договір про 
співпрацю, 
2019-2024 рр

Підписано договір

42. Російська
Федерація

Рязанський
державний
агротехнологі
чний
університет 
ім П А. 
Костичева

Співробітництво 3 
метою розвитку 
науки та 
виробництва в 
агропромисловому 
секторі

Угода про 
співпрацю, 2013 
р , угода укладена 
на невизначений 
термін

Підписано угоду 
про співпрацю

43. Словацька
Республіка

Центрально- 
Європейський 
університет у 
м. Скаліца

Обмін
професорсько- 
викладацьким 
складом, спільна 
участь у виконанні 
дослідницької 
роботи в рамках 
міжнародних грантів

Договір про 
співпрацю,
03 06 2014 р , 
2014-2019 рр

Участь у
міжнародній
конференції

44 Сполучені
Штати
Америки

Компанія “Soil 
biotics”

Наукові дослідження Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Відкриття центру 
\Soil біопев" на базі 
ПДАА, проведення 
круглого столу

45. Сполучені
Штати
Америки

Програма 
розвіттку ООН 
(«ПРООН»)

Сприяння взаємодії 
у зміцненні 
націонал ьної/регіона 
льноі спроможності 
га бази знань для 
підтримки спільного 
врядування

Меморандум про 
порозуміння,
14 11 2011 р , 
безстроковий

Проведено роботу 
з удосконалення 
курсу «Сталий 
місцевий 
розвиток»

46 Сполучені
Штати
Америки

Університет
Мінесоти

Підвищення 
кваліфікації, 
ознайомчі практики

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Стажування на 
аграрних 
підприємствах 
США серед 
здобувачів вишоі 
освіти та науково- 
педагогічного 
персоналу

47. Федеративна
Республіка
Німеччина

Університет
Вайнштефан

Академічна 
мобільність, навчання

Довгострокова 
угода про 
співпрацю, дійсна 
станом на 2019 р

Обмін досвідом 
реалізації 
академічної 
мобільності
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48 Турецька

Республіка
ГОВ
«Агенство
Агаоглу»

Організація та 
здійснення процесу 
закордонної 
ознайомчої практики 
здобувана ми вищої 
освіти ПДАА

Договір про
спільну
діяльність,
12.02.2018 р
договір 
укладений на 
невизначений 
термін

Підписано договір 
про спільну 
діяльність

49. Федеративна
Республіка
Німеччина

Apollo е V. Організація 
стажувань для 
випускників академії

Договір про
співробітництво,
03.06.2014 р.,
договір
укладений на
невизначений
термін

Роз повсюджен ня 
інформації про 
можливості 
стажування на 
аграрних 
підприємствах 
Німеччини серед 
здобувачів вишої 
освіти

50. Федеративна
Республіка
Німеччина

НАКА
PLANENBAU 
EN GmbH

Розробка та розвиток 
довгострокових 
спільних заходів, 
організація постійно 
діючої виставки 
компанії НАКА 
PLANEN BAUEN 
GmbH

Угода про 
співпрацю, 
07.02 2012 р ,
2012-2022 рр

Обмін досвідом, 
розробка та 
вдосконалення 
освітніх програм 
для здобувачів 
В И Щ О Ї О С В ІТ И  та 
слухачів, 
проведення 
семінарів, 
практичних занять

51. Федеративна
Республіка
Німеччина

І AK Agrar 
Consulting 
GMBH

Співпраця з метою 
удосконалення 
навчальних планів, 
програм для 
здобувачів вищої 
освіти та аспірантів

Договір про 
співпрацю. 
02.10.2017 р , 
2017-2022 рр

Підписано договір 
про співпрацю

52. Федеративна
Республіка
Німеччина

Німецький 
Християнськії 
Гі Союз

Забезпечення та 
реалізація 
підготовки та 
реалізації «Програми 
проходження 
сіл ьськоосподарсько 
ї практики молодіх 
спеціалісті віз 
Білорусії, Російської 
Федерації і України 
в Федеративній 
Республіці 
Німеччина»

Договір про 
співпрацю, 
12.02.2014 р., 
2019-2024 рр

Стажування на 
аграрних 
підприємствах 
Німеччини серед 
здобувачів вищої 
освіти

53. Федеративна
Республіка
Німеччина

Сільськогоспод 
арська школа 
Дойла

Академічна 
мобільність, 
ознайомча практика 
студентів

Договір про 
співробітництво, 
2005 р , договір 
укладений на 
невизначений 
термін.

Обмін досвідом 
реалізації 
академічної 
мобільності



114
54. Федеративна

Республіка
Німеччина

Університет
«Хоенханм»

Реалізація
академічної
мобільності
здобувачами вищої
освіти та науково-
педагогічним
персоналом

Inter-institutional 
agreement, 
29.07.2016 р.,
2016-2020 рр

Обмін досвідом 
реалізації 
академічної 
мобільності

55. Французька
Республіка

Федерація 
«Обміни 
Франція- 
У країна»

Співробітництво у 
галузі стажувань у 
Франції для 
здобувачів вищої 
освіти, 
викладачів, 
наукових
працівників академії

Угода про 
співробітництво, 
24 11 2017 р , 
2017-2019 рр

В академії 
проведено зустріч 
з французькою 
делегацією, 
заплановано 
стажування для 
викладачів

2019 року в межах проекту «Паралельний європейський диплом» 166 

здобувачів вищої освіти успішно здійснили навчання в Академії \У$В у Домброві 

Гурнічей (Республіка Польща), також 31 особа вже отримала дипломи 

європейського зразка.

У звітному році Академія продовжує членство в Європейській Асоціації 

Агентств з розвитку (ЕІЖАОА). 2019 року функціонували фінансовані 

Європейським Союзом програми академічної мобільності (Ега$ти$+) з 

Федеративною Республікою Німеччина та Республікою Польща.

З метою підвищення кваліфікації і проведення наукової роботи 12 

викладачів Академії взяли участь у закордонних стажуваннях у США та 

Республіці Польща.

Натомість Академія активно запрошувала і зустрічала делегації з інших 

країн, у складі яких були іноземні лектори, науковці, представники вищих 

навчальних закладів Федеративної Республіки Німеччина, Королівства Бельгії, 

Королівства Данії, Республіки Польща та Китайська Народна Республіка

У звітному році звання «Почесний професор Полтавської державної 

аграрної академії» було присвоєно 8 викладачам зарубіжних ЗВО.

Упродовж 2019 року 114 здобувачів вищої освіти пройшли ознайомчу 

практику за кордоном. Детальна інформація викладена в таблиці 20.

На базі Академії функціонує Польський центр, у якому здобувачі вищої 

освіти, викладачі та всі охочі мають можливість вивчати польську мову з 

висококваліфікованим викладачем з Республіки Польща -  Лукашем М. Врона.
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Таблиця 20
Показники проходження ознайомчої практики 

здобувачами вищої освіти Полтавської державної аграрної академії за 
________________________ 2019 рік______________________________

Назва країни Кількість ЗВО. осіб
Данія 6
Німеччина 54
Швейцарія 8
Швеція 10
Англія 36
Усього 114

Нині навчальні заклади оцінюють за світовими стандартами, та оскільки 

для них важливим є те, як сприймають той чи той навчальний заклад у 

світовому співтоваристві, то особливої значущості набуває інтернаціоналізація 

діяльності Академії.

Отже, міжнародне співробітництво з відомими закордонними ЗВО- 

партнерами дає змогу використовувати їхній передовий досвід з удосконалення 

процесів управління вищими навчальними закладами в сучасних ринкових 

умовах.



4. Інтеграція навчально-виховного процесу
1 1 6

Виховна робота є одним з найважливіших складників в організації 

освітнього процесу. Формування національно-свідомої особистості, сприяння 

збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її 

духовної еліти -  завдання, що постає перед вищим навчальним закладом на 

одному рівні з підготовкою висококваліфікованого фахівця. Досягнення мети 

виховання можливе лише за умови комплексного підходу й залучення до цієї 

роботи професорсько-викладацького складу Академії, адміністрації, органів 

студентського самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді.

Виховна робота, як і навчальна і наукова діяльність, має загальну мету -  

підготувати висококваліфікованого фахівця з університетською освітою. 

Загалом це означає, що випускник Академії повинен бути професіоналом у 

своїй справі, порядною, діловою високоосвіченою людиною, патріотом своєї 

Батьківщини. В основі виховної роботи Аакадемії 2019 року стало 

впровадження до навчального процесу сучасних технологій виховання, які 

сприятимуть становленню особистості студента, розвитку' його професійної 

компетентності, моральності, що буде позитивно впливати на активізацію його 

пізнавальної діяльності, творчого потенціалу, практичної самореалізації та 

формування серед студентської молоді свідомих громадян -  патріотів 

Української держави, активних провідників національної ідеї, представників



української національної еліти через набуття молодим поколінням національної 

свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 

духовних запитів.

Метою виховання є всебічний розвиток людини як особистості, що є 

найвищою цінністю суспільства, розвиток її талантів, фізичних і розумових 

здібностей; формування громадян з високим рівнем національної свідомості, 

здатних самостійно робити осмислений суспільний вибір. На цій основі має 

зростати і зміцнюватись творчий інтелектуальний та культурний потенціал 

студента, підвищуватися його освітній рівень, що є необхідною передумовою 

забезпечення національної економіки кваліфікованими і відповідальними 

фахівцями.
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Завданнями національного виховання студентської молоді в Полтавській 

державній аграрній академії було прищеплення майбутнім фахівцям 

основоположних цінностей, ідей, переконань, стосовно української 

державності, формування активної громадянської й особистої позиції молоді у 

становленні міцної й авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально 

розвиненої й активної особистості, яка буде вихована свідомим громадянином, 

патріотом, висококваліфікованим фахівцем та сім'янином. Пріоритетні 

напрями виховної діяльності 2019 року були:



-формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання 

поваги й любові до рідної землі й українських традицій;

-підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального 

генофонду нації;

-вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям 

віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;

-підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення й розвиток українськомовного освітнього простору;

-формування в суспільній свідомості переваг здорового способу життя, 

культу соціально активної, фізично здорової та духовно збагаченої особистості;

-створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

-забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації;

плекання поваги до своєї а ітатаїег, дотримання й розвиток 

демократичних та академічних традицій навчального закладу.
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Виховна робота в Полтавській державній аграрній академії здійснюється 

відповідно до Закону України від! 1.06.2008 р. № 1060-7 «Про освіту» (ст.21; 

22); Закону України від 01.07.2014р. № 1556-VII «Про вищу освіту»; Постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. №896 про Державну національну 

програму «Освіта» (Україна XXI); Концепції національного виховання 

студентської молоді у Полтавській державній аграрній академії; Концепції 

національно-патріотичного виховання студентів у Полтавській державній 

аграрній академії; Положення про організацію виховного процесу в 

Полтавській державній аграрній академії.

Різноманітний творчий інструментарій виховної роботи допомагає 

індивідуальному становленню особистості студента, формуванню цілісного, 

гармонійного світогляду, вмінню орієнтуватися у просторі сьогодення. В 

Академії напрацьовано чітку структуру виховної роботи, проводяться 

міжнародні, всеукраїнські заходи та заходи академічного рівня.
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Виховна робота в Академії охоплює всі напрями Концепції національного 

виховання студентства та спрямована на виконання основного завдання, яке 

постає перед сучасною вищою школою -  формування всебічно розвиненої, 

духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на потреби сучасного 

життя. Виховна робота проводилась у процесі викладання навчальних 

дисциплін, позааудиторної роботи, через соціальні інститути, причетні до 

справи виховання студентської молоді, взаємодію з молодіжними 

громадськими організаціями, діяльність студентського самоврядування тощо.

Студентська рада, профком студентів з метою забезпечення національно- 

патріотичного виховання студентів в Академії проводять заходи, спрямовані на 

формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, її 

історії, культивування кращих рис української ментальності, виховання 

бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, 

традицій. Серед загальноакадемічних заходів варто відзначити такі:

- урочиста Посвята у студенти першокурсників Полтавської державної 

аграрної академії (вересень 2019);

1 2 0

- урочисті церемонії випуску студентів рівня бакалавр та магістр червень, 

грудень 2019);
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щорічний конкурс «Міс та містер ПДАА» (квітень 2019);

кубок ректора «Ліга Сміху» (травень 2019);
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традиційні Тижні факультетів (протягом року); 

обласний міжвузівський фестиваль «Студентська весна» (квітень 

2019);

-щорічний конкурс-огляд «Вечір Першокурсника» (вересень 2019) та

інші.

Реалізація різноманітних форм та методів культурно-просвітницької 

роботи проводиться безпосередньо через творчі аматорські гуртки студентської 

художньої самодіяльності, що охоплюють понад 600 студентів:

- народний ансамбль сучасної пісні «Маї-а-хії»;

- ансамбль сучасного танцю «А.О. У.А.М.Б.Е.»;

- народний ансамбль народного танцю «Ярина»;

- фольклорний ансамбль «Маланка»;

- збірна команда КВК;

- вокально-інструментальний ансамбль «Агро-джаз»;

- вокальна студія Заслуженої артистки України Олени Білоконь.

Крім того, за звітний період підрозділом було організовано та проведено 

заходи з нагоди Дня Соборності, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної 

Сотні, Дня вишиванки «Полтава вишивана», Дня незалежності України, Дня 

Українського козацтва та Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня 

пам’яті жертв Голодомору, Дня волонтера та інших.



Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу здійснюється 

в різних формах:

- розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради 

Академії і факультетів, кафедр, деканатів, органів студентського 

самоврядування, профкому студентів та аспірантів, наукової бібліотеки;

- планування і звітність виховної роботи в Академії та структурних 

підрозділах;

- проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, методичних 

об’єднань кураторів;

- надання консультацій студентам психологічною, медичною, юридичною 

службою;

- розв'язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках;

- функціонування інституту куратора;

- розміщення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Моя 

академія», веб-сторінці навчального закладу, соціальних мережах;



- співпраця з науково-методичним центром «Агроосвіта», департаментом 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської 

міської ради, соціальними службами, медичними закладами міста.

Загалом в Академії кожен рік розробляється та затверджується загальний 

план виховної роботи, який може використовуватися не тільки для організації 

такої роботи на рівні всієї Академії, але й для планування такої роботи на рівні 

кожного окремого підрозділу. Урахувуючи загальний план виховної роботи, 

кожен факультет розробляє свій план проведення виховної роботи. Такі плани 

останніми роками найчастіше є повністю реалізованими. У деяких підрозділах 

відбулася ротація заступників деканів з виховної роботи і зараз на цих посадах 

працюють особи, які більш вдаю здійснюють такий напрям роботи. Потрібно 

сказати, що поряд із загальним планом кожен підрозділ виділяє окремі напрями 

виховання, і це відображає певні позитивні спроби пошуку власного підходу в 

організації виховної роботи. Наприклад, проведення індивідуальних бесід з 

батьками та студентами виділено окремим напрямом у проведенні такої роботи 

в ІІПО.

Окремої уваги заслуговує такий активний учасник виховного пронесу, як 

куратор, який працює відповідно до Положення про куратора академічної 

групи ПДАА. Головною метою діяльності куратора є формування національно 

свідомої, фізично здорової особистості з притаманними їй цінностями 

сучасного українського виховання. Куратор, як правило, працює з групою весь 

термін навчання -  з І до IV курсу. Кураторів груп обирають на засіданні 

кафедри з-поміж викладачів кафедри, їхні кандидатури розглядає Вчена рада 

факультету і за поданням декана факультету призначаються наказом ректора 

Академії. Ми завжди вважаємо, що дійсний куратор це не тільки формальний 

організатор такої роботи, а й досвідчений порадник молодої людини, особливо 

на молодших курсах.
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5. Ефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище 

навчального закладу

Загальний обсяг фінансування Академії за всіма бюджетними програмами 

2019 року становив 99737,6 тис грн, в тому числі:

Загальний фонд -  64269,0 тис. грн;

Спеціальний фонд -  35468,6 тис. грн.

У розрізі бюджетних програм загальний обсяг фінансування 

розподілений наступним чином (табл. 21).

Таблиця 21

Загальний обсяг фінансування (тис. грн)

Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

2201160 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами III і IV рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

54539,4 35117,4 89656,8

2201040«Дослідження. наукові та 
науково-технічні розробки, виконання 
робіт . . .» (Наука)

413,3 351,2 764,5

2201190 «Виплата академічних 
стипендій студентам (курсантам) вищих 
навчальних закладів»

9316,3 - 9316,3

Разом 64269,0 35468,6 99737,6

Фактичні надходження загального фонду за всіма бюджетними 

програмами, які становили 64269,0 тис. грн, були спрямовані на:

Оплату праці й нарахування на заробітну плату -  44000.4 тис. грн;

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  3597,4 тис. грн;

Виплату' стипендій студентам -  9316,3 тис. грн,

Виплату стипендій аспірантам -3236,7 тис. грн;

Придбання продуктів харчування, гардеробу, навчальної літератури 

сиротам -  2341,4 тис.грн;

Інші виплати -  76,9 тис. грн;

Придбання основного капіталу -  1699,9 тис.грн 

У тому числі:



1) За програмою 2201160 «Підготовка кадрів вишими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практик» 

(Освіта) за звітний період по загальному фонду фактично надійшло коштів у 

сумі 54539,4 тис. грн., які було спрямовано на:

- Оплату праці і нарахування на заробітну плату -  43664,0 тис. грн;

- Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  3597,4 тис.грн;

- Виплату стипендій аспірантам -  3236,7 тис. грн,

- Придбання продуктів харчування, гардеробу, навчальної літератури 

сиротам -  2341,4 тис. грн;

- Придбання основного капіталу -  1699,9 тис. грн.

2) За програмою 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт . . . » (Наука) за звітний період по загальному фонду 

фактично надійшло коштів у сумі 413,3 тис. грн, які було спрямовано на:

Оплату праці і нарахування на заробітну плату -  336,4 тис. грн;

Інші виплати -  76,9 тис. грн.

3) За програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» за звітний період по загальному 

фонду фактично надійшло коштів в сумі 9316,3 тис. грн, які було спрямовано 

на виплату стипендій студентам.
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Структу ра видатків із загального фонду Академії 
2019 року (тис. грн)

Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201160 2201040 2201190
Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату 43664,0 336,4 - 44000,4

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 3597,4 - - 3597,4

Виплата стипендій аспірантам 3236,7 - - 3236,7
Виплата стипендій студентам - - 9316,3 9316,3
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури 
сиротам

2341,4 - - 2341,4

Інші виплати - 76,9 - 76,9
Придбання основного капіталу 1699,9 - 1699,9
Разом: 54539,4 413,3 9316,3 64269,0



Фактичні надходження спеціального фонду за всіма бюджетними 

програмами становили 35468,6 тис. грн., а саме:

1) Надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю -  28358,8 тис грн;

- від додаткової (господарської діяльності) -  6612,9 тис. грн;

- від оренди майна бюджетних установ -  246,2 тис. грн;

2) Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків -  250,7 тис. грн.
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Структура надходжень коштів до спеціальною фонду 
за всіма бюджетними програмами 2019 року (тис. грн)

Показник 2201160
(освіта)

2201040
(наука) разом

1) Надходження коштів:
- за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною 
діяльністю

28007,6 351,2 28358.8

-від додаткової (господарської діяльності) 6612,9 - 6612,9
-від оренди майна бюджетних установ 246.2 - 246,2
-від реалізації майна - - -

Разом: 34866,7 351,2 35217,9
1) Надходження коштів від отриманих 

благодійних внесків, грантів та 
дарунків

250,7 - 250,7

Разом 35117,4 351,2 35468,6

Фактичні видатки спеціального фонду за всіма бюджетними програмами, 

які становили 35222,2 тис.грн, були спрямовані на:

Оплату праці і нарахування на заробітну плату -  25065,6 тис. грн;

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -3565,6 тис. грн;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -  2780,2 тис. грн;

Продукти харчування -  470.8 тис. грн;

Оплату послуг (крім комунальних) -2485,9 тис. грн;

Видатки на відрядження -  172,5 тис. грн;

Оплату податків і зборів -  55,5 тис. грн;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  626,1 

тис. грн

У тому числі:



1) За програмою 2201160 «Підготовка кадрів вишими навчальними 

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практик» 

(Освіта) за звітний період по спеціальному фонду становили 35123,6 тис. грн, 

які було спрямовано на:

- Оплату праці і нарахування на заробітну плату -  24989,2 тис. грн;

- Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  3565,6 тис.грн;

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -  2776,9 тис. грн;

- Продукти харчування -  470,8 тне. грн;

- Оплату послуг (крім комунальних) -  2483,0 тис. грн;

- Видатки на відрядження -  172,5 тис.грн;

- Оплату податків і зборів -  39,5 тис. грн;

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  

626,1 тис грн.

За програмою 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт...» (Наука) за звітний період по спеціальному фонду 

становили 98,6 тис. грн , які було спрямовано на:

- Оплату праці і нарахування на заробітну плату -  76,4 тис. грн;

- Оплату послуг (крім комунальних) -  2,9 тис. грн;

- Оплату податків і зборів -  16,0 тис. грн,

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -  3,3 тис. грн
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Структура видатків спеціального фонду Академії 2019 року (тис. грн)

Назва видатків
Кодою

прог
іжетної
рами Разом

2201160 2201040
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 24989,2 76,4 25065,6

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 3565,6 - 3565,6

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 2776,9 3,3 2780,2

Продукти харчування 470,8 - 470,8
Оплата послуг (крім комунальних) 2483,0 2,9 2485,9
Видатки на відрядження 172,5 - 172,5
Оплата податків і зборів 39,5 16,0 55,5
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 626,1 - 626,1

Разом: 35123,6 98,6 35222,2



Потрібно зазначити, що за загальним фондом державного бюджету 

фінансуються лише заробітна плата, соціальне забезпечення і частково 

комунальні послуги. Видатки на утримання, обслуговування і розвиток 

матеріально-технічної бази Академії, зокрема баз практичного навчання, 

підтримку в належному стані будівель та споруд, проведення ремонтних робіт 

тощо забезпечуються за рахунок коштів спеціального фонду.

Згідно з ЗУ «Про державний бюджет» збільшився розмір мінімальної 

заробітної плати й Академією в повному обсязі дотримано вимоги цього 

законодавства.

Упродовж звітного періоду передбачені чинним законодавством України 

надбавки і доплати (зокрема за вчене звання, науковий ступінь, вислугу років 

тощо) виплачувалися в повному обсязі та в максимальному розмірі.

Крім цього, на виконання ст. 57 ЗУ «Про освіту» в повному обсязі 

виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного 

посадового окладу всім працівникам бібліотеки, педагогічним та науково- 

педагогічним працівникам Академії.

Виконання кошторису в повному обсязі з дотриманням відповідних вимог 

дає можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, проводити 

розрахунки з бюджетом, здійснювати видатки за енергоносії та отримані 

товарно-матеріальні цінності та послуги.

Загальний обсяг фінансування відокремлених структурних підрозділів 

Академії (коледжів) за всіма бюджетними програмами 2019 року становив 

73672,1 тис. грн, в тому числі:

Загальний фонд -  62225,9 тис. грн;

Спеціальний фонд -  11446.2 тис. грн.

У розрізі бюджетних програм загальний обсяг фінансування 

розподілений таким чипом (табл. 22):
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Загальний обсяг фінансування відокремлених структурних 
________________підрозділів (тис, грн) ___________ ________

Код іа назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

53273,7 11446,2 64719,9

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

8952,2 - 8952,2

Разом 62225,9 11446,2 73672,1

У тому числі фінансування із загального фонду у 2019 році у розрізі 

структурних підрозділів:

Аграрно-економічний коледж ПДАА

Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальнії 
й фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

7824,8 1303,6 9128,4

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

1392,4 - 1392,4

Разом 9217,2 1303,6 10520,8

Коледж управління, економіки і права ПДАА

Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

3657,0 3884,2 7541,2

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

1229,6 - 1229,6

Разом 4886,6 3884,2 8770,8
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Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеніальни 
й фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

6607,6 441,3 7048,9

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

1005,4 - 1005,4

Разом 7613,0 441,3 8054,3

Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА

Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

5058,5 1176,3 6234,8

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

713,6 - 713,6

Разом 5772,1 1176,3 6948,4

Березоворудськнй аграрний коледж ПДАА

Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

7487,0 600,3 8087,3

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

1323,5 - 1323,5

Разом 8810,5 600,3 9410,8

Хомутецькнй ветеринарно-технологічний коледж ПДАА

Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і II рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

5631,1 746,6 6377,7

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

907,8 - 907,8

Разом 6538,9 746,6 7285,5
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Код та назва бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

2201150 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами І і 11 рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практик» (Освіта)

17007,7 3293,9 20301,6

2201190 «Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів»

2379,9 - 2379,9

Разом 19387,6 3293,9 22681,5

Фактичні надходження загального фонду за всіма бюджетними 

програмами, які сягати 62225,9 тис. грн, були спрямовані на:

- Оплату праці і нарахування на заробітну плату -  46964,3 тис. грн;

- Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  3928,6 тис. гри;

- Виплату' стипендій студентам -  8952,2 тис. грн;

- Придбання продуктів харчування, гардеробу, навчальної літератури 

сиротам -  2106.4 тис. грн;

- Придбання основного капіталу -  274.4 тис. грн

У тому числі:

За програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами І і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практик» 

(Освіта) за звітний період по загальному фонду фактично надійшло коштів в 

сумі 53273,7 тис. грн, які було спрямовано на :

- Оплату праці і нараху вання на заробітну плату -  46964,3 тис. грн;

- Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  3928,6 тис грн,

- Придбання продуктів харчування, гардеробу, навчальної літератури 

сиротам -  2106.4 тис. грн;

- Придбання основного капіталу -  274,4 тис. грн.

За програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» за звітний період по загальному 

фонду фактично надійшло коштів в сумі 8952,2 тис. грн, які було спрямовано 

на виплату стипендій студентам коледжів.



Структура видатків із загального фонду всіх структурних підрозділів академії 
____________________ (коледжів) 2019 року (тис, грн)_____________ _______
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Назва видатків Код бюджетної програми разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 46964,3 - 46964,3

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 3928,6 - 3928,6

Виплата стипендій студентам - 8952,2 8952,2
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літерату ри сиротам 2106,4 - 2106,4

Придбання основного капіталу 274,4 - 274,4
Разом: 53273,7 8952,2 62225,9

Структура видатків із загального фонду 2019 року в розрізі структурних 

підрозділів Академії (коледжів) (тис. грн).

Аграрно-економічний коледж ПДАА

Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 7379,7 - 7379,7

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 254,4 - 254,4

Виплата стипендій студентам - 1392,4 1392,4
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 190,7 - 190,7

Разом: 7824,8 1392,4 9217,2

Коледж управління, економіки і права ПДАА

Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 3129,8 - 3129,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 283,1 - 283,1
Виплата стипендій студентам - 1229,6 1229,6
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 244,1 - 244,1

Разом: 3657,0 1229,6 4886,6
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Назва видатків Код бюджетної програми разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 5748,9 - 5748,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 650,8 - 650,8
Виплата стипендій студентам - 1005,4 1005,4
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 207,9 - 207,9

Разом: 6607,6 1005,4 7613,0

Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА

Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201150 2201190
Оплата прані і нарахування на заробітну 
плату 4387,8 - 4387,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 633,0 - 633,0
Виплата стипендій студентам - 713,6 713,6
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 37,7 - 37,7

Придбання основного капіталу - - -

Разом: 5058,5 713,6 5772,1

Ьерезоворудський аі рарний коледж І1ДАА

Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 6413,4 - 6413,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 663,1 - 663,1
Виплата стипендій студентам - 1323,5 1323,5
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 410,5 - 410,5

Разом: 7487,0 1323,5 8810,5

Хомутепькнй ветеринарно-технологічний коледж ПДАА

Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 4977,0 - 4977,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 181,9 - 181,9
Виплата стипендій студентам - 907.8 907,8
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 472,2 - 472,2

Разом: 5631,1 907,8 6538,9
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Назва видатків Код бюджетної програми Разом2201150 2201190
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 14927,7 - 14927,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1262,3 - 1262,3
Виплата стипендій студентам - 2379.9 2379,9
Придбання продуктів харчування, 
гардеробу, навчальної літератури сиротам 543,3 - 543,3

Придбання основного капіталу 274,4 - 274.4
Разом: 17007,7 2379,9 19387,6

Фактичні надходження спеціального фонду за всіма бюджетними 

програмами по структурним підрозділам Академії (коледжі) становили 11757,7 

тис. грн. а саме:

Надходження коштів за послуги, шо надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю -  3387,8 тис. грн;

- від додаткової (господарської діяльності) -  7600,1 тис. грн;

- від оренди майна бюджетних установ -  100,2 тис. грн;

Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та

дарунків -  669,6 тис. грн.

Структура надходжень коштів до спеціального фонду за всіма 
бюджетними програмами у структурних підрозділах 2019 р. (тис. грн)

Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
- за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

3387,8

- від додаткової (господарської діяльності) 7600,1
- від оренди майна бюджетних установ 100,2
- від реалізації майна -

Разом: 11088,1
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 669,6

Разом 11757,7

У тому числі в розрізі структурних підрозділів Академії:
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Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
- за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

733,3

- від додаткової (господарської діяльності) 563,7
- від оренди майна бюджетних установ 15,2
- від реалізації майна -

Разом: 1312,2
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків. 126,3грантів та дарунків
Разом 1438,5

Коледж управління, економіки і права ПДАА

Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
* за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

1598,4

- від додаткової (господарської діяльності) 1873,5
- від оренди майна бюджетних установ 37,4
- від реалізації майна -

Разом: 3509,3
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 134,3

Разом 3643,6

Лохвицькіїй механіко-гехнолої ічіпій коледж ПДАА

Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
- за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

69,6

- від додаткової (господарської діяльності) 379,5
- від оренди майна бюджетних установ 27,9
- від реалізації майна -

Разом: 477,0
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 19,2

Разом 496,2
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Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
- за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

406,7

- від додаткової (господарської діяльності) 834,5
- від оренди майна бюджетних установ -

- від реалізації майна -

Разом: 1241,2
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 74,0

Разом 1315,2

Хомутецькнй ветеринарно-технологічний коледж ПДАА

Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
* за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

37,7

- від додаткової (господарської діяльності) 619,9
- від оренди майна бюджетних установ 1,2
- від реалізації майна -

Разом: 658,8
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 67,8

Разом 726,6

Ьерезоворудський аграрний коледж ПДАА
Показник 2201150 (освіта)

Надходження коштів:
- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

179,3

- від додаткової (господарської діяльності) 459,2
- від оренди майна бюджетних установ 7,6
- від реалізації майна -
Разом: 646,1
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 8,6

Разом 654,7
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Показник 2201150 (освіта)
Надходження коштів:
- за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

362,8

- від додаткової (господарської діяльності) 2869,8
- від оренди майна бюджетних установ 10,9
- від реалізації майна -

Разом: 3243,5
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків 239,4

Разом 3482,9

Фактичні видатки спеціального фонду по структурним підрозділам 

Академії (коледжам) за програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами І і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практик» (Освіта) за звітний період становили 11446,2 тис. гри, які було 

спрямовано на:
- Оплату пралі і нарахування на заробітну плату -  6921,1 тис. грн;

- Оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  2151,8 тис. грн;

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -  1250,3 тис грн;

- Продукти харчування -260,6 тис. грн;

- Оплату послуг (крім комунальних) -  692,1 тис. грн;

- Видатки на відрядження -63,1 тис. грн;

- Оплату податків і зборів -65,0 тис. грн;

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  

42,2 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду структурних підрозділів 
академії (коледжів) 2019 року (тис.грн)

Назва видатків Разом
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 6921,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2151,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1250,3
Продукти харчування 260,6
Оплата послуг (крім комунальних) 692,1
Видатки на відрядження 63,1
Оплата податків і зборів 65,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 42,2
Разом: 11446,2
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Назва видатків Разом

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1045,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 180,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14,0
Продукти харчування -

Оплата послуг (крім комунальних) 58,7
Видатки на відрядження 3,8
Оплата податків і зборів 1,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -

Разом: 1303,6
Коледж управління, економіки і права ПДАА

Назва видатків Разом
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2771,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 919.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 74,0
Продукти харчування -

Оплата послуг (крім комунальних) 80,0
Видатки на відрядження 10,7
Оплата податків і зборів 2,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 26,5
Разом: 3884,2

Лохвицькнй механіко-технологічний коледж ПДАА
Назва видатків Разом

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 147,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 58,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 90,2
Продукти харчування -

Оплата послуг (крім комунальних) 90,8
Видатки на відрядження 23,4
Оплата податків і зборів 14,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 15,7
Разом: 441,3

Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА
Назва видатків Разом

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 762,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 55,9
Продукти харчування 184,9
Оплата послуг (крім комунальних) 64.9
Видатки на відрядження 11,1
Оплата податків і зборів 3,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -

Разом: 1176,3
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Назва видатків Разом
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 419,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 44,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 105,0
Продукти харчування -

Оплата послуг (крім комунальних) 166,9
Видатки на відрядження 6,5
Оплата податків і зборів 4,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -

Разом: 746,6
ХорольськнГі агропромисловий коледж ПДАА

І Іазва видатків Разом
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1509,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 855,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 651,9
Продукти харчування 75,7
Оплата послуг (крім комунальних) 177,4
Видатки на відрядження 7,6
Оплата податків і зборів 17,0
Придбання обладнання і предметів довгостроковою користування -

Разом: 3293,9
Березоворудськнй аграрний коледж ПДАА

Назва видатків Разом
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 265,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 259,3
Продукти харчування -

Оплата послуг (крім комунальних) 53,4
Видатки на відрядження -

Оплата податків і зборів 22,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -

Разом: 600,3

Виважене фінансування пріоритетних напрямів діяльності Академії 

спрямоване на виконання основного завдання -  забезпечення якісної освіти.

Академія здійснює роботу з розвитку соціальної сфери:

- розвиток матеріально-технічної бази для створення покращених умов 

праці та навчання;

- покращення умов проживання в гуртожитках (закупівля твердого та 

м'якого інвентарю);

- забезпечення умов відпочинку та спорту;



- соціальний захист ветеранів праці, малозабезпечених, інвалідів, 

студентів-сиріт, з багатодітних сімей:

- надання студентам-сиротам грошової компенсації видатків на 

харчування та одяг;

- звільнення від плати за гуртожиток здобувачів вишої освіти з 

багатодітних сімей;

- ефективне використання фонду матеріальної допомоги здобувачів вищої 

освіти;

- здійснення виплат на доплати за вислугу років та допомоги на 

оздоровлення науково-педагогічних працівників;

- соціальне страхування, медичне обслуговування та санаторно-курортне 

лікування:

- надання допомоги на оздоровлення професорсько-викладацькому 

складу до відпустки;

- захист інтересів, гарантія прав і свобод співробітників та здобувачів 

вищої освіти Академії:

- забезпечення пріоритетності працівника у вирішенні трудових спорів;

- забезпечення прозорості у вирішенні трудових спорів;

- запровадження системи заохочень, матеріальних і моральних стимулів.

Основні завдання удосконалення фінансово-економічної діяльності

Академії:

- ефективне планування діяльності Академії в умовах демографічного 

спаду та фінансово-економічної кризи, спрямоване на збільшення надходжень 

коштів до спеціального фонду Академії;

- залучення Асоціації випускників до розв’язання фінансових і 

господарських потреб Академії;

- розвиток матеріально-технічної бази для створення умов праці та 

навчання,

- раціональне використання матеріально-технічної бази Академії, 

розширення спектра освітніх та наукових послуг;

- забезпечення енергоносіями для безперебійного функціонування
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6. Дотримання законодавства, активне використання засобів 

щодо удосконалення управління

Діяльність Академії відбувалася за відповідними принципами: автономії 

та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності 

засновника державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери 

управління яких належить Академія, органів управління закладу вищої освіти 

та ііого структурних підрозділів; поєднання колегіальних і єдиноначальних 

засад; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій.

Вчена рада Полтавської державної аграрної академії керується у своїй 

роботі Законом України «Про вищу освіту», Статутом Полтавської державної 

аграрної академії. Положенням про вчену раду Полтавської державної аграрної 

академії, Регламентом підготовки та проведення засідань вченої ради 

Полтавської державної аграрної академії.

Вчена рада Полтавської державної аграрної академії є колегіальним 

органом управління, утвореним строком на п'ять років 

(18 09.2017 р -17.09.2022 р ).

Склад вченої ради Академії має таку структуру: 78,6 відсотків становлять 

науково-педагогічні працівники Академії та 11,4 відсотків -  представники зі 

студентів.

2019 року Вчена рада Академії здійснювала свою роботу згідно з 

Планами:

на 2018-2019 навчальний рік, введеного в дію наказом ректора 

Академії від 25 вересня 2017 року № 165;

на 2019-2020 навчальний рік, введеного в дію наказом ректора 

Академії від 25 вересня 2019 року № 203.

Вчена рада Академії виконала в повному обсязі Плани роботи за 2019 рік. 

а саме: було проведено 15 робочих та 21 урочистих засідань ради.

Виконання плану роботи вченої ради Академії за 2018-2019 навчальний 

рік затверджено наказом ректора Академії від 23 липня 2019 року № 153.

Рішення вченої ради Академії вводяться в дію наказами ректора Академії
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та оприлюднюються на веб-сайті https://www.pdaa.edu.ua /content rishenm а- 

vchenovi-radv-akademivi-za-2016-2017-navchalnw-rik.

Питання вдосконалення системи управління періодично розглядаються на 

засіданнях Вченої та методичної рад Академії, ректорату з ухваленням 

відповідних рішень.

Інформація щодо результатів діяльності Академії у відповідних напрямах, 

виконання Статур, планів прийому на навчання, показників ефективного 

використання державного майна та інших показників діяльності навчального 

закладу, дотримання законодавства у сфері освіти і науки, а також виконання 

ректором умов контракту надаються Міністерству освіти і науки України 

у встановлені строки.

В Академії діють колегіальні та робочі органи: Вчена рада, ректорат, 

науково-методична рада, інші органи управління, робота яких здійснюється 

відповідно до розроблених і затверджених планів. На засідання виносяться 

питання навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності 

Академії, заслуховуються доповіді керівників (проректорів, директорів 

коледжів, деканів факультетів) про певні напрями діяльності навчально- 

наукового виробничого комплексу ПДАА.

Виконання запланованих заходів здійснюється відповідними 

структурними підрозділами та посадовими особами в такому порядку: 

готуються накази, розпорядження, проводяться засідання Вчених рад 

інститутів, факультетів, засідання кафедр, наради тошо. Звіти про виконання 

заходів обговорюються на засіданнях Вчених рад факультетів, інститутів та 

Вченої ради Академії.

В Академії діє система контролю за виконанням рішень попередніх 

засідань Вчених рад та ректорату, які обговорюються на засіданнях Вчених рад 

інститутів, факультетів та Вченій раді Академії, а також на засіданнях 

студентського самоврядування та на загальних зборах студентів відповідних 

факультетів.

2019 року відповідно до чинного законодавства України послідовно 

виконувалися умови контракту щодо активного використання засобів 

удосконалення у правління Академією, зокрема зміцнення договірної, трудової
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дисципліни, а також фінансового становища закладу.

Науково-педагогічні й інші працівники Академії ознайомлені з 

основними положеннями Закону України «Про вищу освіту». Крім того, 

проводилися роз'яснення чинного законодавства, зокрема Закону України «Про 

запобігання корупції», Кодексу Законів про прашо України, нових положень 

пенсійного законодавства із зауваженням на необхідності дотримання 

зазначених нормативних актів. З метою забезпечення належного контролю та 

оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань 

антикорупційного законодавства в Академії на громадських засадах діє 

уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, до складу 

якого входять працівники юридичного відділу та відділу кадрів. Згідно з 

планом заходів Полтавської державної аграрної академії щодо запобігання і 

протидії корупції на 2019 рік проводилась роз’яснювальна робота стосовно 

заповнення працівниками декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру, роз’яснювалися питання антикорупційного 

законодавства, його зміни та новації, розглядалися питання попередження 

причин та умов, що сприяють скоєнню корупційних правопорушень, 

підготовлено накази про запобігання і протидію проявам корупції в 

Полтавській державній аграрній академії.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про 

працю України, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату' працездатності» та інших нормативно- 

правових актів в Академії впроваджена і діє система управління охороною 

праці. Працівники Академії під час влаштування на роботу проходять 

інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках, а також правил 

поведінки в разі виникнення аварії. Працівники академії, зайняті на роботах 

підвищеної небезпеки або там, де є потреба у професійному доборі, щорічно 

проходять за рахунок Академії спеціальне навчання і перевірку знань.

2019 року працівники юридичного відділу вели претензійно-позовну 

роботу, представляли інтереси Академії в судових інстанціях. Крім того.



юридичний відділ підготував 2 претензії -  попередження до орендарів за стан 

заборгованості по договорах оренди нерухомого майна, що належить до 

державної власності та договорах по відшкодуванню комунальних послуг.

Працівники юридичного відділу надавати правові висновки та пропозиції 

щодо підготовки різного роду документації, здійснювали правовий аналіз 

проектів положень про структурні підрозділи та посадові інструкції 

працівників. Також відділ контролював і перевіряв організаційно-розпорядчу 

документацію: накази, розпорядження, інші внутрішні документи Академії на 

відповідність вимогам законодавства.

За вказаний період часу надано близько 70 юридичних консультацій 

вступникам, здобувачам вищої освіти, та співробітникам Академії, перевірено 

та завізовано близько однієї тисячі наказів по студентам, двох наказів з 

кадрової роботи, 200 наказів з відряджень та 100 з основної діяльності 

Академії.

У строки, визначені законодавством, проводився контроль своєчасного 

декларування доходів працівниками, на яких обов’язок декларування доходів 

покладено Законом України «Про запобігання корупції». Крім того, постійно 

надавалися консультації та роз’яснення щодо заповнення й подання декларації 

про доходи такими працівниками з метою забезпечення якості та відповідності 

законодавству поданих декларацій.

Окрім того, юридичний відділ вів роботу з укладання та пролонгації 

договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, 

укладання договорів на відшкодування комунальних послуг та інших 

обов’язкових платежів. Академія у своїй діяльності забезпечує постійний 

контроль за порядком збереження та захисту конфіденційної інформації 

фізичних осіб, до якої належать дані про національність, освіту, сімейний стан, 

релігійні переконання тощо.

2019 року проводились планові та позапланові перевірки діяльності 

Академії регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області та 

Управлінням Держпраці у Полтавській області, та департаментом правового 

забезпечення Міністерства освіти і науки України. За результатами перевірок 

порушень не виявлено.
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Первинна профспілкова організація Полтавської державної аграрної 

академії створена й активно проводить свою діяльність з метою здійснення 

представництва та захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів 

членів профспілки Академії Діяльність профспілки грунтується на принципах 

законності (Конституція України. Закон України «Про об’єднання громадян», 

Кодекс законів про працю в Україні та інші нормативно-правові акти). 

Інформація щодо статутної діяльності профспілки є загальнодоступною завдяки 

принцип)' гласності.

Членство профспілки Академії об’єднує 2700 членів профспілки, а це 

майже 86% від загальної чисельності співробітників Академії та здобувачів 

вишої освіти денної форми навчання.

Профспілкова організація Академії здійснює свої повноваження через 

профспілковий комітет, який утворює постійні комісії з питань соціального 

захисту як співробітників, так і студентської молоді, культурно-масової та 

спортивної роботи, з питань забезпечення та фінансової підтримки 

оздоровлення дітей співробітників в оздоровчих закладах, що успішно та 

ефективно працюють. На оздоровлення дітей 2019 року надано 8500 грн 

фінансової підтримки.

Ефективна робота комісії з питань безпеки життєдіяльності в підрозділах 

Академії сприяє безпечним умовам навчального процесу, проживанню 

здобувачів у гуртожитках га активній участі в спортивних секціях та 

культурних заходах дія відпочинку.

Послідовна й цілеспрямована робота профспілкового комітету спільно з 

адміністрацією Академії забезпечує соціальний захист кожного члена 

колективу. Важливий елемент цієї діяльності вимагає від профспілки бути як 

ніколи успішними у проведенні ефективного соціального діалогу не тільки з 

адміністрацією Академії, а й з кожним членом профспілки. Позитивний 

результат цього діалогу забезпечує елементи попередження утиску прав членів 

профспілки. Цей успіх досягається завдяки укладеному Колективному договору 

аграрної академії, який спрямовує й регулює роботу колективу.

За звітний 2019 рік профспілковий комітет Академії якісно та своєчасно 

виконував умови Колективного договору, які безпосередньо стосуються
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забезпечення соціального захисту членів профспілки. На робочих місцях для 

працівників організовано належні умови праці відповідно до чинних вимог, 

роботи виконуються згідно з посадовими інструкціями, дотримуються правила 

пожежної безпеки, виробничої санітарії, профілактики профзахворювань.

Трудову дисципліну в колективі регулюють основні розділи 

Колективного договору. Ці досягнення полягають у прозорих стосунках 

профспілки та адміністрації Академії, які забезпечували виконання положень 

Колективного договору, відповідності положень Статуту' Академії, дотримання 

законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Профспілковий комітет щоразу позитивно реагував на звернення членів 

профспілки щодо отримання профспілкової фінансової допомоги у разі 

виникнення складних життєвих ситуацій, за 2019 рік членам профспілки надано 

близько 90 тис. грн.

Протягом року' профком брав активну участь в організації та фінансовій 

підтримці різних заходів, а саме: науково-практичних конференцій, заходів з 

питань роботи з молоддю (зліт відмінників аграрної освіти України, День знань, 

День першокурсника, Наша єдина студентська родина, Студентська весна, 

козацькі ігри) та інші. Ці заходи спрямовані на виконання елементів культурно- 

масової роботи колективу Академії та колективу студентської молоді. 

Фінансова підтримка таких заходів склата майже 145 тис. грн.

Успішна робоча профспілкового комітету Академії 2019 року сприяла 

взаєморозумінню між адміністрацією та співробітниками Академії. 

Адміністрація і профспілковий комітет у повному обсязі виконали поставлені 

завдання згідно з умовами колективного договору.

Протягом 2019 року канцелярія та архів Академії провели експертизу 

цінності документів постійного зберігання та з кадрових питань (особового 

складу) за 2015-2016 роки та взяли до архіву Академії 390 справ для 

проведення науково-технічного опрацювання документів Національного 

архівного фонду.

Розроблено та погоджено з Державним архівом Полтавської області 

Інструкцію з діловодства та проведено заняття з особами, відповідальними за
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ведення діловодства у структурних підрозділах Академії щодо нових вимог 

оформлення документації, складено зведену номенклатуру справ на 2020 рік.

В Академії зареєстровано 1921 наказ (з них 1622 із особового складу 

здобувачів вищої освіти та 299 з основної діяльності); 2211 листів (з них 1071 

вихідних га 1140 вхідних); надіслано через Укрпошту 909 листів на загальну 

суму 9520 грн 71к., видано 121 архівну довідку на запит громадян і організацій, 

опрацьовано та видано з архіву Академії 603 документа.

Протягом усього року здійснюється контроль за своєчасним виконанням 

та оформленням документів, надається організаційно-методична допомога з 

ведення діловодства, проводиться робота з удосконалення форм і методів 

роботи з документами.

Ректор Полтавської державної аграрної академії неухильно 

дотримувалася чинного законодавства України, вимог Статуту Академії, 

підвищувала імідж Академії в системі вищої освіти України як регіонального 

осередку освітнього, наукового та культурного розвитку, сприяла розвитку 

творчої активності та ініціативи науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти на основі принципів демократизації усіх сфер 

академічного життя, морального та матеріального стимулювання та підвищення 

персональної відповідальності кожного працівника і здобувана за якість освіти.

Отже, пріоритетними завданнями Академії було наближення показників 

освітньої діяльності до основних показників міжнародного рівня, 

вдосконалення науково-освітньої та культурно-просвітницької діяльності в 

умовах реформування української освіти, трансформація форм і методів роботи 

відповідно до нових законодавчих умов зі збереженням цінного досвіду, 

накопиченого спільнотою Полтавської державної аграрної академії майже за 

сторіччя.
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