1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВ1ЕРСИТЕТУІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
051 ЕКОНОМІКА
і
Подільський державний аграрно-технічний університет - заклад вищої
освіти четвертого рівня акредитації, який провадить освітню ді|ільність,
пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації у різних галузя|х науки,
проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є пі])овідним
науково-методичним центром у сфері своєї діяльності та має віді|іовідний
рівень кадрового й матеріального забезпечення.
У 1995 році інституту надано статус академії, а статус Подіїтьського
державного аграрно-технічного університету отриманий на основі
розпорядження Кабінету Міністрів України за № 472 від 13 липня 2(|)04 року.
Університет є вищим навчальним заклгідом державної форми власно4ті.
Подільський державний аграрно-технічний університет і |/ рівня
акредитації - один з провідних навчальних закладів України, як^й готує
висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу Tj-a інших
галузей, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідженні.
Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки Укргїни.
Сьогодні університет готує фахівців для аграрної галузі за 19
спеціальностями освітнього ступеня «бакалавр» та за 17 спеціальн([)стями освітнього ступеня «магістр», а також свої науково-педагогічні кад|ри через
аспірантуру - 6 спеціальностей і докторантуру - З спеціальності.
Функціонують 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та
докторських дисертацій.
2018 року в університеті відкрито лабораторію «DAK GPS» з
досліджень і сфері виробництва твердого палива з біомаси.Все мі цнішими
стають міжнародні зв’язки, тільки в минулому навчальному році 25
викладачів і 186 студентів проходили стажування за кордоном в 16 країнах.
100 студентів ПДАТУ навчалися за програмою дуальної освіти в і|іольщі в
Краківському аграрному університеті. Поморській академії в С}лупську,
Центрі Безперервної та професійної освіти в м. Познань. Університет плідно
співпрацює з Краківським та Варшавським університетом 3j питань
вдосконалення освітньо-наукового процесу. Наукові праці співробітників в
галузі імунології, відтворення тварин та розвитку ембріонів, селекціі[ гречки і
сої неодноразово представлялися на міжнародних виставках, конг|ресах та
симпозіумах в США, Канаді, Японії, Італії, Польщі та інших країн.
За роки існування з університету вийшла значна кількість] відомих
вчених: академік НАНУ, Герой Соціалістичної Праці Квасніцк|ий О.В.,
академік УААН Роїк М.В. - директор інституту цукрових | буряків,
Дзюбецький В.Б. - академік УААП, заступник директора з наукової роботи
інституту зернового господарства України, Бобер А.Ф. - член-коре|;пондент
УААН, зав. відділом селекції кортдових культур інституту землеробства,
відомий вчений-селекціонер 3jK^p^J^HHx культур професор Таранен|ко Л.К. Голова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. О.

інститут землеробства УААН, Малік М.Й. і Коломійчук B.C. - 1доктори
економічних наук, професори, члени-кореспонденти УААН, ^ також
провідний агрохімік - професор Слободян С.М. - Кіровоградський
національний технічний університе;т. Тривалий час в університеті
працювали: член-кореспондент УААН, професор, відомий вчений в галузі
насінництва та насіннєзнавства Макріушин М.М., професор Іжик| М.К., а
також член-кореспондент УААН, доктор біологічних наук, п[рофесор,
відомий в науковому світі імунолог Яблонський В.А., який О років
працював проректором з наукової роботи, депутат Верховнеої Ради
попередніх скликань, сьогодні професор НУБіПу. З стін університет[у в різні
роки вийшли знані ректори вищих навчальних а^зарних закладів освіти
України, професор Кочетков B.C. — Луганський національний Аграрний
університет, професор Здоровцов О.І. - Уманський державний Аграрний
університет, а також професор Крижачківський М.Л. - Тав|зійський
державний агротехнологічний університет.
Наукову славу університету в різні роки принесли (нині jпокійні)
професори Сербін С.С., Усик Г.Є., Нерепечко М.Н., Ступак(^в В.П.,
Задерій І.І.,
Гриценко
І.Н.,
Степанов
Д.Г.,
Цехмістреиксі
Г.М.,
Матусевич В.Ф., Блажевський В.К., Ройченко Г.І., Оліневи^і В.О.,
Якименко А.С., Алексеева О.С., Бендера І.М., Доманчук Д.П., Лотоц|ький І.І.,
ними були створені наукові школи з питань технологій, сеі^екції та
насінництва, системи удобрення і обробітку сільськогосподарських |культур,
овочівництва відкритого та закритого ґрунту, лікарських ро|злин та
рекультивації
земель,
використання
мінералів
і
мікрож|ивлення,
профілактики та лікування тварин, кормовиробництва, садівництва та
меліорації.
І
Відомими в Україні і за її межами випускниками довоєнної пор|и були:
1. Олексій Володимирович Квасницький - Герой Соціалістичної
Праці, лауреат Дер:жавної премії України ім. Т.Г. Шевченка, Заслужений діяч
науки і техніки УРСР, академік АН УРСР, колишній директор і]ьютитуту
свинЕірства (м. Полтава).
|
2. Михайло Миколайовріч Шевченко - випускник 1928 року, г|рацював
заступником міністра сільського господарства Радянського Союзу.
3. Микола Григорович Благун - випускник 1933 року, Працював
заступником Голови Ради Міністрів УРСР.
4. Вадим Степанович Лєхнович -випускник 1926 року агрон|змічного
факультету, професор, науковий співробітник Всесоюзного Науководослідного інститз^ту рослинництва, який в блокадному Ленінгр|аді взяв
активну участь у збереженні колекції світового генофонду сортів кар[гоплі.
5. Микола Дмитрович Тарнавський випускник 193[1 року
агрономічного факультету, відомий у світі генетик, професор Зоо4огічного
НДІ, наш земляк з с. Мукша Кам’янець-Подільського j району.
Першовідкривач мутагенної дії ДНК юіітини.
j
6. Василь Андрійович
випускник агрономічного фа:^ультету,
Голова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. Q.

Герой Радянського Союзу, генерал-мак[ор, один з керівників партизанського
руху України в роки Великої Вітчизняної війни.
7.
Леонтій Антонович Дунець - випускник зоотехнічного факультету,
понад п ’ять років з 1980 року працював першим заступником Ціністра
сільського господарства і продовольства України.
]
Нашими випускниками є також славні і відомі виробничниі|:и - це:
Герої Соціалістичної Праці: Мазур Марія Миколаївна, Щепановськ^й Адам
Михайлович, Скринчук Леонід Юрійович, Герой України - Іващу]к Петро
Володимирович.
І
Понад п ’ять років з 1980 року першим заступником і|ііністра
сільського господарства і продовольства України працював |Леонтій
Антонович Дунець - випускник зоотехнічного факультету.
!
Серед випускників-виробничників 39 випускників є заслуженими
працівниками сільського господарства та інших галузей України, 8 f Героїв
Соціалістичної праці, з яких двоє удостоєні цього високого звання дірічі - це
Ткачук Григорій Іванович та Долинюк Євгенія Олексіївна.
В даний час в університеті, продовжуючи славні традиції попередніх
поколінь відомих вчених, функціонують наукові школи пр(|)фесорів
Іванишина В.В., Бахмата М.І., Місюка М.В., Волошук К.Б., Самокі^ша М.І.,
Шевчук В.К., Ковтуника І.М., Водяника І.І., Овчарука В.І., Цвіг}^на А.Т.,
Чикуркової А.Д. та інших.
і
До структури університету входять чотири факультети:
j
1. Факультет агротехнологій і природокористування - один 13
найстаріших і провідних підрозділів університету, якии здійснює підготовку
фахівців з 1919 року. За період існування підготовлено більше ; О тисяч
фахівців з вищою освітою.
Колектив факультету проводить значну навчальну, методичну, наукову
і виховну роботу, готуючи агрономів, агрономів-плодоовочівників, (Ж О Л О Г ІВ ,
землевпорядників і фахівців з садово-паркового господарства. Фу нкціонує
докторська рада із спеціальності 06.01.09 - рослинництво. Очолює факультет
випускник 1989 року кандидат сільськогосподарських наук Гаврилюк В.Б.
ництві 2.
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тварин
створений
у 2016 році шляхом об’єднання факультету вете зинарної
медицини і факультету технології виробництва і переробки г^родукції
тваринництва. Колишні факультети мають свою славну історію: пі дготовка
зоотехніків розпочався у 1921 році, а лікарів ветеринарної медицин и у 1979
році. За історію підготовлено більше 9000 висококваліфікованих зо зтехніків
та понад 2000 лікарів ветеринарної ме^;ицини.
Співробітники факультету розробляють ефективні схеми яіку вання та
шодо
профілактики,
рекомендують
сучасні
діагностичні
засоби
домашніх
та
попередження
та
ліквідації
хвороб
дрібних
сільськогосподарських тварин різних патологій; розробляють рекс)мендації
шодо якості та безпеки продукції тваринництва;удосконалюють ефеї стивність
різних технологій в и р о б н р ц і§ ^ і переробки продуктів тварр нництва.
Голова комісії:

д. е. н.,

професор Язлюк Б. (у.

генетики і селекційної роботи, заготівлі, переробки і зберігання кормії^.
До послуг студентів факультету функціонує окремий комплекс
навчальних корпусів і ветерингірної клініки, в яких сформовано і об|іаднано
сучасні лабораторії, а також створений анатомічний музей, рчолює
факультет кандидат ветеринарних наук, доцент Цвігун О.А.
|
3. Інженерно-технічний факультет створений у 1966 році з| метою
підготовки інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва. У
процесі навчання за шістьма спеціальностями студенти не | тільки
оволодівають необхідними інженерними знаннями, але й мають мо>^ливість
здобувати робітничі професії тракториста-машиніста, комбайнера], водія,
зварювальника. Крім інженерів-механіків ведеться підготовка ін)|кенерівелектриків,
інженерів-педагогів,
іі^іженерів-технологів
та
ін|женерів
автомобільного транспорту. Очолює (|)акультет кандидат технічні^х наук,
доцент Панцир Ю.І.
4. Економічний факультет створений у 1972 році. Споча-^ку при
агрономічному факультеті було відкрито економічне відділення і зДійснено
набір на 1 курс лише однієї групи економістів-організаторів і групи с'|гудентів
з бухгалтерського обліку загсшьною чисельністю 50 чоловік. Cbcjiгодні в
цьому факультеті Нсівчається біля 1,5 тис. студентів. У 1974 році на б4зі цього
відділення було створено економічний факультет, в якому плідно j працює
магістратура, аспірантура і докторантура, які забезпечують поп|овнення
викладацьких кадрів. Щороку тут захигдається 5-8 кандидатських дифртацій.
За останні 5 років підготовлено 7 докторів наук. Здійснюється nijjiroTOBKa
фахівців за 6 спеціальностями - облік і оподаткування, менеджмент,
економіка, фінанси, банківської справи та страхування, публічне уп|)авління
та адміністрування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність. |Очолює
факультет доктор економічних наук, професор. Заслужений еі|:ономіст
України Місюк М.В.
|
Таким чином на сьогоднішній день до складу університету вх|одять: 4
факультети, навчально-науковий інс:титут підвиш,ення кваліфіі|:ації та
перепідготовки, навчально-науковий інститут дистанційної освіти, |іауководослідний інститут круп’яних культур ім. О.С. Алексеєвої, 7коі[еджів в
Хмельницькій (3), Чернівецькій (2), Тернопільській (1) і Івано-Фракківській
(1) областях, ботанічний сад, навчально-дослідний центр «Г[оділля»,
ветеринарна клініка, навчально-дослідна база «Бджільництво», зоове[гклініка,
навчально-дослідний сад, п ’ять проблемних науково-дослідних лаб(|)раторій,
28 кафедр, наукова бібліотека на 635 814 примірників наукової, навчальної та
спеціальної літератури.
В складі науково-педагогічних п]зацівників університету 2 - 3 іслужені
В.В.,
працівники
сільського
господарства
України
(Іванишин
Строяновський B.C.); З - Заслужені діячі науки і техніки України
(БахматМ.І., Гораш О.С., Овчарук В.І.); З - Заслужені працівник и освіти
України (Печенюк B.L, Рудь А.В., ивігун А.Т.); 1 - Заслужений еїсономіст
України (Місюк М.В.). J l ^ g ^ o p
Цвігун А.Т. обраний членомГолова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б.С

кореспондентом НААН України.
j
Загальна кількість здобувачів вищої освіти 3506 осіб.
Постійно удосконалюється комп’ютеризація навчального пЬоцесу:
встановлені комп’ютерні класи - 20 шт., персональних ЕОМ - 5р2 шт.,
повністю забезпечено комп’ютерами (бухгалтерію, бібліотеку та читальні
зали.
!
Загальна кількість навчальних корпусів, що займає університет - 14.
Гуртожитків для студентів і аспірантів —З, спортивних залів —З, стадіонів —
1, спортивних майданчиків - 1, лікувальних закладів - 1. В унівє рситеті
функціонують 6 колективів народної творчості, які носять почесне звання
„Народний”.
В штаті університету працює 259 науково-педагогічних праціврикш; з
них - 185 кандидатів наук, доцентів і 27 докторів наук, професо]рів, що
складає 81,8% від загальної кількості науково-педагогічних працівників.
У навчальний процес розроблена і впроваджена структура стуі|іеневої
освіти за системою - профорієнтаційна робота, доуніверситетська освіта
молоді, університетська освіта (молодший спеціаліст, бакалавр, магіст Р)Юридичними підставами для здійснення освітньої д і і ^л ь н о с т і
Подільського державного аграрно-технічного університету є:
« ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання ЗСВ1ТН1Х
послуг;
'» сертифікат про акредитацію (серія РД-IV № 2326510) Міністерства
освіти і науки України
та державної акредитаційної комісії
Подільський державний аграрно-технічний університет акредитований за
статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня. Університет видає
здобувачам вищої освіти, які випускаються диплом державного з}|)азка за
освітніми ступенями «бакалавр», «магістр».
Основними напрямами в освітніїя, науковій та практичній діяльності
Подільського державного аграрно-тоснічного університету є пi^,готовка
фахівців європейського рівня для агрєірного сектору регіону, забезпечення
умов для гармонійного розвитку особи і самовираження обдарованої молоді,
виховання спеціаліста-патріота на згісадах державності і націоі^ального
відродження.
Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних напрямах
діяльності навчального закладу, якиіу[и є навчальний процес, організація
науково-дослідної роботи, виховання молоді, інтеграція науки і виро()ництва,
забезпечення соціально-економічних прав працівників і здобувачір вищої
освіти.
!
Запорукою реїшізації обгрунтовангк засад подальшого розвитку afpapnoro
сектору регіону є створення на базі Подільського державного аграрнотехнічного університету міжрегіонального навчально-науково-вирсбничого
центру Поділля.
і
Університет активно проводить профорієнтаційну діяльність. Зокрема,
укладено довгострокові угоди про підготовку фахівців з офасними

Голова комісії:

д.е.н., професорЯзлюкБ.Ц.

державними
адміністраціями
Хмельницької,
Чернівецької, і ІваноФранківської і Тернопільської областей.
Основними напрямами в освітній, науковій та практичній дІ5^льності
Подільського державного аграрно-технічного університету є підготовка
фахівців європейського рівня для аграрного сектору регіону, забезі|іечення
умов для гармонійного розвитку особи і самовираження обдарованої [молоді,
виховання спеціаліста-патріота на засадах державності і національного
відродження.
Загальна характеристика Подільського державного аграрно-тех|нічиого
університету наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Загальні показники розвитку ПДАТУ
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Показники діяльності
Сукупний ліцензійний обсяг прийому здобувачів вигцої
освіти
- бакалавра
- магістра
Кількість здобувачів вищої освіти разом;
у т.ч. за формами навчання:
- денна
- вечірня
- заочна
Кількість навчальних груп
Кількість СІтеціальностей, за якими здійснюється
підготовка Іфахівців, всього:
У т. ч. за освітніми рівнями:

Кіі ькісні
парі шетри
А^523
1І
1800
^506
і

1845
-

}661
ІІ50
36
----------^
------------------

- бакалавра
- магістра
Кількість кафедр, всього:

19
і 17
28

3 н и х вип ускн их:

і 19

6

Кількість фіакультетів (інститутів)

7.

Загальна /навчальна площа будівель, м^

6
6^,152,5/
2^1078,3
І

3 них:

6^152,5/
24078,3

- власні
- орендовані

197,93
8

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв.м):

Голова комісії:

ст аном на
18. )9.2018р.

д.е.н., професор Язлюк Б. О.
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Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних на|прямках
діяльності навчального закладу, якими є навчальний процес, ор|"анізація
науково-дослідної роботи, виховання молоді, інтеграція науки і виробництва,
забезпечення соціально-економічних прав працівників і студентів.
Ректор Подільського державного аграрно-технічного універсіитету Іванишин Володимир Васильович - доктор економічних наук, п||)офесор.
Заслужений працівник сільського господарства України.
Деканом економічного факультету є доктор економічниіс наук,
професор, Заслужений економіст України Місюк Микола Васильович.
Для підготовки фахівців першого (бакалаврського) р^вня за
спеціальністю 051 «Економіка» у 2016 році кафедру «Ек|ономіки
підприємств» реорганізовано в кафіедру «Економіки, підприє]\|іництва,
торгівлі та біржової діяльності», яку очолює доктор економічні|х наук,
професор Волощук Катерина Богданівна.
Саме ця кафедра разом із залученням провідних науково-педаі'огічних
працівників
інших
кафедр
економічного
факультету
здіі|снюють
забезпечення навча.тьного процесу з більшості дисциплін навчальний планів
освітнього ступеня «бакалавра» за освітньо-професійною пр(|)грамою
«Економіка підприємства» та спеціальності 051 Економіка.
Комісія констатує:
І
звіт про діяльність за освітньо-професійною нро(грамою
Економіка зі спеціальності 051 Економіка за першим (бакалав|зським)
рівнем вищої освіти представлений у повному обсязі та ві/|іповідає
існуючим вимогам і критеріям, відображає стан роботи навч|ального
закладу;
|
університет має повний комплект нормативпо-п|эавових
документів в оригіналі, які підтверджують право па провадження
діяльності у сфері вищої освіти, що відповідає вимогам щодо акр|едитації
освітньо-професійних програм в цілому та освітньо-професійної
програми Економіка зі спеціальності 051 Економіка за Цершим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, зокрема.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧ1В ВИЩОЇ о(1:віти
Для формування якісного складу здобувачів вищої освіти і пі^(іготовки
молоді до вступу у заклад вищої освіти, у ПДАТУ щорічно розроібляється
план заходів із профорієнтаційної роботи та правила вступної камі|іанії, які
затверджуються на засіданні вченої ради університету. На підставі |рішення
вченої ради деканати факультетів та випускові кафедри розробляю'^ь плани
профорієнтаційної роботи.
Профорієнтаційна робота на факультеті здійснюється згідно загального
плану роботи економічного фшсуттету, відділу міжнародної та на^чальноГолова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. О

виробничої практики і працевлаштування здобувачів вищої ос[віти та
випускників університету. Найбільша увага приділяється профорієнітацііїній
роботі серед сільської молоді. Для цього налагоджена співцраця з
Департаментом освіти і науки ХмельницькоїД'ернопільської, ІваноФранківської, Чернівецької, Вінницької та інших обласних де|эжавних
адміністрацій та районними відділами освіти і науки, а і акож
Департаментами агропромислового розвитку.
Заходи щодо профорієнтації молоді передбачають: зд иснення
інформаційної роботи, проведення публічних заходів, підготовка дс| вступу,
робота щодо вивчення потреб ринку праці та працевлаштування вип>^скників.
Інформаційна робота включає розміщення інформації пр[э набір
здобувачів вищої освіти у школах, збірниках, каталогах, довідниках,
журналах, газетах, де подається перелік спеціальностей, за якими Академія
здійснює підготовку фахівців, форми навчання, фінансування, контактні
телефони, адреса ЗВО, посилання на електронні засоби інформації, в Окремих
випадках - види вступних випробувань, необхідні документи для в(1:тупу до
ЗВО. На території університету та в приміщенні приймальної| комісії
розміщені наочні матеріали про спецісшьності, майбутнє працевлаіі|[тування
здобувачів вищої освіти, можливість проходження практики або стаїжування
за кордоном.
І
Так, протягом останніх п’яти років інформація розміщувалась >| засобах
масової інформації, школах, на сайті академії, в мережі | Internet.
Безпосередньо перед початком роботи приймальної комісії надається
інформація по телебаченню, радіо та в інших засобах масової інформації.
Університет запрошує учнівську молодь долучатися до заходів, що
проходять на території вищого навчального закладу, співробі[гниками
постійно проводяться екскурсії студентським містом, музеєм універс|ітету.
До публічних заходів Подільського державного аграрно-те:|<;нічного
університету належать участь у різноманітних виставках: <0світа»,
«АгроЕкспо», «Ярмарка професій», «Агроуніфест» та інших масових] заходах
профорієнтаційного спрямування на території Хмельницької, Тернопільської,
Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької та інших областей. ІІІостійно
проводиться профорієнтаційна робота у загальноосвітніх шкалах на
батьківських зборах 11 класів, бесіди з учнями випускних | класів,
випускниками коледжів Хмельницької та інших областей.
Декілька разів на рік університет проводить «День відкритих Дверей»,
«Дні гостинності» на кафедрах і факультетах, де кожен абітурі|єнт має
можливість ознайомитися з особливостями функціонування фак]/льтетів.
Щорічно університет випускає інформаційні плакати, буклет^, різні
профорієнтаційні матеріали. Провідні фахівці - викладачі університету
постійно приймають участь в роботі МАН як керівники науковр|х робіт,
рецензенти та члени журі.
j
Профорієнтаційна роботу також здійснюється у формі дoвj/зiвcькoї
підготовки, а саме: підготовчі курси для усіх бажаючих вступників.

Голова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б.
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Прийом до Подільського державного аграрно-технічного університету
здійснюється відповідно до «Правил прийому до Подільського де|^жавного
аграрно-технічного університету» в межах ліцензованих обфгів та
державного замовлення. Робота приймальної комісії проводиться у
відповідності до Положення про приймальну комісію. Щорічно Інаказом
ректора створюються приймальна, предметні екзаменаційні, | фахові
атестаційні, апеляційна та вибіркові комісії.
Міністерством освіти і науки України встановлюєтьсї^ обсяг
державного замовлення для вступників за СВО Бакалавр (скорочени|й термін
навчання), які доводяться іцорічно. Вступ на перший курс на основі повної
загальної середньої освіти здійснюється за широким конкурсом.
Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти відображена у таблиці 2.
ta6nunn2

Показники формуваипя контингенту здобувачів вищої осві|ги
за освітньо-професійною програмою «Економіка»
спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) ріі^ня
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Еіоказник
Ліцензований обсяг підготовки:
- денна форма навчання
- заочна форма навчання
Прийнято на навчання, всього (осіб)
- денна форма / в тому числі за
держзамовленням
- заочна форма / в тому числі за
держзамовленням
- таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах
Подано заяв:
- за денною сзормою навчання
- за заочною формою навчання
Конкурс
а(бітурієнтів на місця
державного;іамовлення:
- за денною сзормою навчання
- за заочною формою навчання

2016 рік

2017 рік

2|оі8 рік

20
20
12

40

40

25

20

8/6

8/5

6/5

4/1

17/1

14/-

—

—

—

—

—

—

97
16

72
26

31
1 21

16,2
16,0

14,4
26,0

6,2
—

Виробничу практику студенти факультету проходять на п|зовідних
сільськогосподарських
підприємствах
Хмельницької,
Терноі^ільської,
Чернівецької, Івано-Франківської та інших областей. Економічний 4|акультет
підтримує тісні зв’язки з сільськогосподарськими підприємствами} Польщі,
Сербії, Чехії, Англії, Франції, Голландії, США, Німеччини і Шве|йцарії, в
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яких студенти мають можливість проходити виробничу практику js метою
підвищення свого професійного рівня.
Підготовка фіахівців першого (бакалаврського) рівня з ліцензованим
обсягом прийому 40 осіб за спеціальністю 051 Економіка на еконсімічному
факультеті Подільського державного аграрно-технічного університету
здійснюється з 2016 року (табл. 2.1).
Таблш[я 2.1
Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти денної ф(|рми
навчання
І

2016
рік
№
з/п

Назва показника

Кількість здобувачів вищої освіти за
1. спеціальністю (станом на 01.10
відповідного року)
Кількість відрахованих здобувачів вищої
освіти, у тому числі:
- за невиконання навчального плану
2.
- за грубі порушення дисципліни
- у зв'язку 3 переведенням до інших ВНЗ
- інші причини
Кількість здобувачів вищої освіти,
зарахованих на продовження навчання
3 ^тому числі:
3. - переведених 3 інших ВНЗ
- поновлених на навчання
- на поповнення старших курсш
- переведених на денну с)орму навчання

2017
рік

201^ рік

курс за програмою najічаиня
1

1

2

1

)

3

8

7

7

6

J

2

-

1

-

-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

—
—
-

—
ІІ
--------- j-------------

_
_

—

Протягом вказаного періоду виконання ліцензованого обсягу ^ірийому
за спеціальністю 051 Економіка складає 50,0-62,5 %. Конкурс абітур єнтів на
місця державного замовлення у 2018році становив 6,2 особи.
Частка здобувачів вищої освіти зарахованих на навчання за деі1)жавним
замовленням у 2018 році становить 83,3% за денною формою навчання.
Кількість здобувачів вищої освіти, зарахованих на навчання зі кошти
юридичних і фізичних осіб, з якими укладені відповідні договори на
підготовку, у 2018 році складає 75,0 % від загального контингенту
зарахованих осіб.
За період 2016-2018 pp. на навчання за денною та заочною Іформою
щорічно зараховувалося 20-25здобувачів вищої освіти (табл. 2.2).

Голова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. 0.
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Таблшія 2.2
Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти заочної фс^рми
навчання
2016
рік
№
з/п

Назва показника

Кількість здобувачів вищої освіти за
1. спеціальністю (станом на 01.10
відповідного року)
Кількість відрахованих здобувачів вищої
освіти, у тому числі:
- за невиконання навчального плану
2.
- за грубі порушення дисципліни
- у зв'язку 3 переведенням до інших ВНЗ
- інші причини
Кількість здобувачів вищої освіти,
зарахованих на продовження навчання
у тому числі:
3. - переведених 3 інших ВНЗ
- поновлених на навчання
- на поповнення старших курсів
- переведених на заочну форму навчання

2017
рік

2018! рік

курс за програмою навчання
1

1

2

1

2

3

4

17

4

14

1

5

-

-

-

-

-

-

—

—

~

-

-

-

1

-

-

-

-

-

—
—

—
—

—
—

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

-

)

г

—

1
—

t

-

Комісія констатує:
В цілому експертна комісія відзначає, що формування коні]ингеиту
здобувачів вищої освіти проводиться відповідно встановлених |вимоі з
дотриманням ліцензованого обсягу прийому.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Освітній процес із підготовки здобувачів вищої освіти за фсвітньопрофесійною програмою Економіка спеціальності 051 «Ек(|)номіка»
СВО Бакалавр здійснюється відповідно до Закону України «П]|)о вищу
освіту», Положенші про організацію освітнього процесу в ПДАТУ, К}онцепції
освітньої діяльності ПДАТУ, Стратегії розвитку ПДАТУ до 2020 рок^ тощо.
Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою,
навчальними планами, робочими навчальними планами, прс|>грамами
навчальних дисциплін, нормативними документами органів де||)жавного
управління та університету і відображається у відповідних під]:^учниках,
Голова комісії:
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навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних за|:обах, а
також при проведенні навчальних занять та інших видів освітньої дія|ііьності.
Основними нормативними документами відповідно д^) яких
здійснюється організація освітнього процесу є: ОПП (далі (|)світньопрофесійна програма) зі спеціальності, навчальний план, Іробочий
навчальний план. Навчальні плани розглядаються науково-мет(|)дичною
комісією та вченою радою економічного факультету, науково-мет([)дичною
радою університету та затверджуються вченою радою ПДАТУ.
j
При розробці планів дотримуються структурно-логічно]| схеми
викладення навчальних дисциплін при підготовці фахівця за СВО Бакалавр.
Співвідношення аудиторного навантаження і самостійної] роботи
здобувачів випіої освіти з навчальної дисципліни розподіляєт|ься 1:3.
Розподіл годин на теоретичну і практичну підготовку з н ачальної
дисципліни планується в залежності її віднесення до певного циклу.
При розробці робочих навчальних планів передбачаються і
забезпечується принцип безперервності комп’ютерної, економічної та
підготовки фахівців.
|
Проектною труною розроблено ОПП бакалавра зі спеціальфсті 051
Економіка. ОПП затверджено Вченою радою Подільського деі|)жавного
аграрно-технічного університету від 10.05.2017 p., протокол № 96.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищф’ освіти
освітнього ступеня Бакалавр загальним обсягом 240 кредитів н^ основі
повної загальної середньої освіти /120 кредитів ЄКТС на основі (|)світньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст передбачає оволодіння
здобувачами виш,ої освіти 19 навчальних дисциплін блоку обов’язкових
компонент та 7 дисциплін блоку вибіркових компонент за jвибором
університету, 11 вибіркових компонент за вибором студента, про}|одженпя
виробничої та переддипломної практик, а також проведення під]сумкової
атестації у формі складання єдиного державного кваліфікаційного ісі|іиту.
Обов’язкова частина навчального плану має обсяг (60,0%) і [включає:
дисципліни професійної підготовки, виробничу і переддипломну практики (5
кредитів ЄКТС), атестацію здобувачів вищої освіти - 4 кредит^ ЄКТС.
Вибіркова частина навчального плану становить 40,0% і cклa^j;aєтьcя з
дисциплін за вибором університету, та вибірковий блок для |зивчення
обирається здобувачами вишої освіти.
Відповідно до робочих навчальних планів та графіків 0 (|:вітнього
процесу розроблені та затверджені науково-методичні програми практик, пю
включають виробничу та переддипломну практики.
У робочі навчальні профами щорічно вносяться зміни та дофвнения
згідно рекомендації Міністерства освіти та науки України. | Перелік
навчальних дисциплін робочого навчального плану для здобува|чі вищої
освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальфсті 051
Економіка відповідає потребам ринку праці та особистості [тих, хто
навчається; яскраво прослідковується принципи безперервності і на|:тупиості
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підготовки фахівців. Зміст підготовки названих фахівців відповідає
державним вимогам.
Усі навчальні дисципліни, які викладаються за СВО бакалавр
забезпечені навчальними та робочими програмами навчальних дисциплін,
затвердженими проектними групами і науково-методичною комісією
економічного факультету.
І
В університеті розроблено Положення про навчально-мет|одичний
комплекс навчальної дисципліни в Подільському державному |аграрнотехнічному університеті, затверджене вченою радою університету, іііротокол
№ 6 від 14 грудня 2016 року.
Форми і методи контролю знань та критерії оцінювання заз|начені у
Положенні про оцінювання знань здобувачів вищої освіти в Поді]|іьському
державному аграрно-технічному університеті, затвердженому Вчено^ радою
університету,протокол № 1 від 28 лютого 2017 року.

Комісія констатує:
І
освітньо-професійна програма Економіка зі спеніальн|ості 051
Економіка, що акредитується, забезпечена відповідннмн докуі|иентамн
(освітньо-професіішою програмою, розробленою проектною гріуною та
затвердженою Вченою радою ПДАТУ, відповідним навчальним Міланом),
які визначають зміст підготовки фахівців;
зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною нр|)грамою
Економіка
зі
спеціальності
051
Економіка
за
і першим
(бакалаврськнм)рівнем винної освіти, а також оцінювання та к|оптроль
знань здобувачів вищої освіти у Подільському державному ^грарнотехнічному університеті відповідають державним вимогаї^ щодо
акредитації.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
Експерти перевірили на місці наявність трудових кнфжок та
достовірність записів щодо працевлаштування викладачів, які забе:^печують
навчальний процес за освітньо-професійною програмою Економіка
спеціальності 051 Економів:а. Комісія встановила, що професорськовикладацький склад, який здійснює підготовку фахівців за | першим
(бакалаврським) рівнем в Подільському державному аграрно-те|снічному
університеті формується у відповідності з акредитаційними вимога|ми щодо
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Навчальний процес підготовки фахівців за освітньо-професійною
програмою Економіка із спеціальності 051 Економіка за І першим
(бакалаврським)
рівнем
вищої освіти
виконується
проффсорсько-
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викладацьким складом 5 кафедр економічного факультету: ек ономіки,
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;обліку і оподат кування;
менеджменту, публічного управління та адміністрування;
|)інансів,
банківської справи та страхування; інформаційних технологій.
Випусковою кафедрою зі спеціальності 051 Економіка є кафедра
економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, я ка була
створена в 1956 році та реорганізована у нині діючу у 2016р.
Нині кафедру очолює доктор економічних наук, професор - Золощук
Катерина Богданівна. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних вакладах
___
III--IV рівнів акредитації - 36 років. Вона має 87 наукових публікацій
іцій іі 90
90
навчально-методичного характеру. Волощук Катерина Богданів на - є
автором 1 навчального посібника та практикуму для студентів вищих
вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації у співавторстві, 1 одно осібної і
4 колективних монографій. Здійснює керівництво роботою аспірантів.
З НПП університету, які відповідають спеціальності 051 Еі юноміка
створено групу забезпечення спеціальності 051 Економіка. Кількіст ь членів
групи забезпеченні! є достатньою, якщо на одного її члена припадає не
більше ЗО здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з
відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання не більще 60
здобувачів).
Керівником проектної групи, який забезпечує дотримання Ліц(;нзійних
умов на перщому (бакалаврському) рівні вищої освіти за сісвітньонрофесійною прогр)амою Економіка спеціальності 051 Економіка є Д .Є .Н .,
професор, заслужений економіст України,декан економічного фаі ультету
Місюк Микола Васильович.
Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової ді ЇЛ Ь Н О С Т І
налічує 21 співробітник, з них18 викладачів, які працюють на п остійній
основі та З особи за сумісництвом. Науковий ступінь мають 19 науковопедагогічних працівника кафедри, у тому числі 4 —наз^ковий ступінь доктора
наук. Кількість викладачів, що мають педагогічний стаж більще 10 років - 15
осіб. Усі викладачі кафедри мають базову освіту, яка відповідає змісту
навчальних дисциплін, що викладаються.
Науково-педагогічна спеціальність викладачів в цілому відповідає
дисциплінам, що вони викладають. Частка науково-педагогічних прадівників
з науковим ступенем кандидата економічних наук та/або вченим званням
відповідної спеціальності за основним місцем роботи, які забезпечують
проведення лекцій з навчальних дисциплін для бакалаврів за освітньопрофесійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка складає
94,7 % при нормативі 50 % (відхилення від норми +44,7 %).
Якісний склад групи забезпечення складає: частка ііауковопедагогічних працівників, які мають науковий ступінь доктора наук іа вчене
звання професора відповідної спеціальності за основним місцем роботи, які
забезпечують проведення лекцій з навчальних дисциплін для магістрів за
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оСвітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка
складає 24,2 % при нормативі 10 % (відхилення від нормативу +14,2 Уо).
Загальна кількість дисциплін на одного викладача не більше і|і’яти, що
відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сф^рі вищої
освіти. Рівень кадрового забезпечення відповідає вимогам акредитування.
Середній
вік
професорсько-викладацького
складу
50 років.
Середньорічне педагогічне навантаження викладачів протягом 2017^2018 pp.
становило 550 годин.
Весь професорсько-викладацький склад пройшов за останні] 5 років
підвищення кваліфікації за профілем дисциплін, які ними викладаю[гься, про
що свідчать відповідні атестаційні документи та сертифікати про пі4вищення
кваліфікаціїїНаціональному університеті біоресурсів і природокористування,
ННІ післядипломної освіти;ННЦ «Інститут аграрної економіки»;|[ьвівська
державна фінансова академія; Кам’янець-Подільський наці|знальний
університет ім. І. Огієнка;захист дисертації на здобуття науковогс| ступеня
к.е.н; стажування на виробництві: ТОВ «AгpocoлIOшиc»;«Пo^j^iльcький
бройлер»;навчальний курс «Економічна складова сталого розвитку ^020» під
керівництвом Фундації ADD (м. Варшава, Польща), спільно з Іі^ститутом
Міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Львів, Україг(а) 15.0925.09.2016 р.р/н 09/16-53 від 24.09.2016 p.; Закордонне стаж;|^вання у
Краківському аграрному університеті терміном з 23.01.17 р. по 24.02|.17 р.
Таким чином, педагогічна та наукова кваліфікація викладацького
складу академії і кафедри економіки підприємства сприяє |належній
підготовці здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою
Економіка зі спеці;альності 051 «Економіка» першого (бакалаврськоіі'о) рівня.
Комісія констатує:
- кадровий склад викладачів, які забезпечують підготовку
фахівців за освітньо-професійною програмою Економіка зі спеніальності
051 Економіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої о|світи, їх
наукова та педагогічна кваліфікація відповідають вимогам МОН
України.
- науково-педагогічний
склад
кафедри
економіки,
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності повністю відповідає
вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ
Експертна комісія перевірила документи, що засвідчую[гь право
володіння Подільського державного аграрно-технічного університету
навчальними
корпусами,
гуртожитками.
Усі
приміщення,
що
використовуються в освітньому процесі, належать Подільському де эжавному
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аграрно-технічному університету.
Матеріальна база університету дозволяє проводити ^авчання
здобувачів вищої освіти з усіх ліцензованих спеціальностей. Для створення
нормативних умов навчання і виховання здобувачів вищої освіти, роботи всіх
структурних підрозділів загальна площа навчальних приміщень Подільського
державного аграрно-технічного університету становить 24078,3 м і
Навчальний процес на економічному факультеті ПДАТУ базується на
принципах безперервної освіти, науково-обґрунтованих формах та] методах
навчання, партнерства викладачів та студентів в освітянському ]просторі,
гуманізму та демократії, незалежності від впливу політичних партій,
громадських та релігійних організацій. Організація навчального процесу
враховує можливості сучасних інформаційних технологій, інноваційні засоби
навчання та контролю знань, досвід вітчизняної та зарубіжної вищої ішколи.
Мета діяльності економічного факультету - здійснення підготовки
фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра
та магістра для аграрного сектора економіки України.
|
В структуру економічного факультету входять 5 кафедр:
|
Всі кафедри економічного факультету мають належну матеріальнотехнічну базу для організації навчального процесу.
За економічним факультетом закріплено 5 лекційних аудиторііі, чотири
з яких обладнані мультимедійними засобами навчання. Всі кафедри мають
робочі кімнати для викладачів і лаборантів та аспірантів. Всі ь[авчальні
аудиторії економічного факультету у повному обсязі за()езпечені
необхідними меблями, навчальним обладнанням, яке щорічно понозлюється
в залежності від потреб. В перспективних планах керівництва унії^ерситету
окреслені шляхи з подальшого удосконалення і зміцнення матеріальної бази
навчального процесу
У Подільському державному аграрно-технічному університеті зроблені
серйозні кроки в забезпеченні факультетів і кафедр комп’ютерною і ехнікою.
На сьогоднішній день в комп’ютерних класах університету - 524
персональних комп’ютера, з яких 360 робочих місць мають вихід е ; Internet,
Така кількість ПК відповідає нормативам кількості робочих комп ютерних
місць на 100 здобувачів вищої освіти. Ведеться регулярне о іовлення
комп’ютерного парку.
Всі кафедри університету забезпечені комп’ютерною технікою. На
кожному факультеті є не менше двох комп’ютерних класів, укомплектованих
так, щоб забезпечити незалежну роботу підгрупи здобувачів вищої освіти.
В університеті широко застосовується програмне забезпечення з
відкритою ліцензією: Open Office.org, Moodle, GIMP, а також демоні^траційні
версії прикладних програмних продуктів: Project Expert, Arc View тощо. З
метою економії коштів ведеться планомірний відбір безкоштовних та
умовно-безкоштовних програм для використання в навчальному процесі та
офісній роботі. Частина комп’ютерів працює під Freeware операційними
системами Linux різних модифікацій. Використовуються також] система
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програмування Microsoft Visual Basic 6.0, КІСП «1C Підприємс'|:во 8.2»,
«1C: Підприємство 7.7».
і
Парк комп’ьотерної техніки академії постійно модернізується та
поповнюється новими сучасними типами ПЕОМ та пристроями до них.
Придбані сучасні персональні комп’ютери з процесорами Pentium, г[ристрої,
що підвищують потужність існуючих ПК (накопичувачі CD ROM, системи
Multimedia, лазерні принтери, сканери, факс-модеми, обладнання для
локальної мережі), а також засоби організаційної техніки (копіювальні
апарати, телефакси).
Обладнано комп’ютерами два читальних Зсши (по 10 ПЕОМ в
кожному) З можливістю прямого підключення до мережі Інтернет. Читальні
зали зв’язані з відділом комплектації бібліотеки, що при вста новленні
відповідного програмного забезпечення, надає можливість читачам
проводити пошук і замовлення літератури з будь-якого комп’ютера мережі,
автоматизує процеси видачі і повернення літератури, ведення стстистики.
Накопичується електронна база даних бібліографічних описів кні|іжкового
фонду за допомогою спрощеної версії бібліотечної програми «Ірбіс»,
ведуться переговори щодо придбання і встановлення повно функці опальної
бібліотечної програми, принтерів і сканерів штрих-кодів.
Для забезпечення навчального процесу на спеціальності 051 Е кономіка
використовуються 8 комп’ютерних класів, в яких нараховується 92 ПК з
відповідним програмним забезпеченням. Існує підключення дс( мережі
Internet.
В університеті для послуг здобувачів вищої освіти створена в дповідна
соціальна інфраструктура: З гуртожитки з загальною житловою пл ощею на
одного студента близько 17,7 м^, студентська їдальня і 4 буфети в на вчальних
корпусах, актова зала, стадіон і З спортивних зали, спортивні маі аданчики
поблизу гуртожитків тощо.
Все це дозволяє забезпечити належні умови для якісного з4ійснення
навчально-виховного процесу і дозвілля студентів університету.
Зміцнення матеріально-технічної бази академії здійснюються за
наступними напрямами:
j
-

п е р е п р о ф іл ю в а н н я

п р и м іщ е н ь

н а в ч а л ь н о -н а у к о в и х ,

С (()ц іа л ь н о -

п о б у т о в и х п ід р о з д іл ів ;

- переоснаццення навчальних кабінетів і лабораторій;
- капітальний і поточний ремонт приміщень навчальних }корпусів,
гуртожитків;
|
- оснащення ПЕОМ навчальних аудиторій і створення л|окальних
мереж; комп’ютеризація роботи управлінського процесу;
- технічне оснащення бібліотечного комплексу та переведення на
електронні носії алфавітного і систематичного каталогів навча|льної та
наукової літератури;
- придбання ліцензованих програмних продуктів до ПЕОМ;
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реконструкція теплових систем, яка дозволить досягти
економії
єн ергоресурсів та скорочення витрат з утримання системи оиа.Дення та
Г£іірячого водопостачання університету.
Комісія констатує:
1
- стан матеріально-технічного забезнечепня відповідає к|)итеріям
т^ вимогам щодо акредитації;
- в університеті створено достатні умови для навчання, і^обуту та
відпочину здобувачів вищої освіти.
Матеріально-технічна база дозволяє новною мірою забЦнечити
навчальний процес з підготовки фахівців за освітньо-професійною
зограмою Економіка спеціальності 051 Економіка за jперщим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.

6. НАВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ
Перевірка методичного забезпечення навчального процесу п дготовки
бакалаврів свідчить, що усі дисципліни навчального плану мають нсівчальном тодичні комплекси (НМК) у друкованому та комп’ютерному ви гляді, до
с%ладу яких входять: зміст; програма навчальної дисципліни , робоча
п зограма; конспект лекцій; інструктивно-методичні матеріали для в иконання
л абораторних (практичних, семінарських) занять; інструктивно-Nіетодичні
м атеріали для організації самостійної роботи студента з навчальної
д:исципліни; засоби діагностики з навчальної дисципліни; робочу п]Ьограму з
н авчальної практики; відомості щодо забезпечення студентів навча|льиою та
м тодичною літературою;пакет візуального супроводу що мютить
п резентації, навчальні фільми; електронний варіант НМК.
У всіх робочих програмах передбачено наявність необхідних розділів:
щета навчальної дисципліни, опис навчальної дисципліни,результати
н авчання, критерії оцінювання, засоби оцінювання, структура навчальної
д исципліни, форми поточного та підсумкового контролю; інс
0 5ладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає
н авчальна дисципліна; рекомендовані джерела інформації.
Навчально-методичний комплекс кожної навчальної ди сципліни
п ідготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою Е кономіка
сГіеціальності 051 Економіка, забезпечений методичними матеріалами на
130%. Методичне забезпечення викладання дисциплін в цілому має
в дповідні обсяги та тиражі.
Практична підготовка бакалаврів здійснюється відповідно до
авчального плану за програмами практики, розробленими на кафедрі
'сономіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. | З усіма
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пШприємствами, де проходять практику ЗВО укладені та ю ридично
0оформлені відповідні угоди.
Організація самостійної роботи ЗВО здійснюється відпов ідно до
«Г[ісложениям про самостійну роботу здобувачів виш;ої освіти Поді пьського
де ржавного аграрно-технічного університету»(схваленого Вченок^ радою
Щ ДТУ, протокол №10 від 29.05.2014 р. зі змінами, внесеними наказом
ре ктора Університету від 07.08.2015 р. № 185).
Навчальний час, відведений для самостійної роботи ЗВО в и з б ачається
на вчальним планом і становить для бакалаврів від 1/3 до 2/3 за ального
об сягу навчального часу, відведеного для вивчення певної дисциплін И.
Кожна дисципліна має комплект комплексних контрольних! робіт у
З варіантах.
(

Комісія констатує:
і
фахову підготовку бакалаврів за освітньо-професійною
пр ограмою Економіка спеціальності 051 Економіка забезпечено па
10 О % навчально-методичними матеріалами у відповідності д|з вимог
мОН України.
Навчально-методичне
забезпечення
навчального
Іпроцесу
ПІ дготовкп здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою
сономіка спеціальності 051 Економіка за першим (бакалав|рським)
Рі внем вищої освіти відповідає вимогам щодо акредитації.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основним джерелом інформаційного забезпечення є власна б}бліотека
П|)дільського державного аграрно-технічного університету.
Бібліотека має довідково-пош уковий апарат, до якого ^ходять:
читацькі службові каталоги, довідкова картотека статей, сфціальні
картотеки, електронна бібліотека тощо.
Бібліотека університету обслуговує здобувачів вищої | освіти,
офесорсько-викладацький склад, здобувачів вищої освіти ступені^ доктора
ф Ілософії, педагогічних працівників, інших співробітників, слухачі^ курсів.
ЯЕ 1 функцюнують при університеті, а також користувачів з інших закладів
ОС віти та організацій.
Загальна площа бібліотеки складає 1004,3 м , книгосховищ - |7, площа
3^ 2,4 м^; 4 пункти видачі літератури площею 262,5 м^. Загальний
бі бліотечний фонд складає: навчальної літератури - 163120 приі[іірників;
наукової літератури -629234примірників.
Провідне місце в задоволенні запитів користувачів займає дфідковий
аг[арат бібліотеки. До нього входять: генеральний алфавітний | каталог;
ги фавітний читацький каталог; систематичний читацький | каталог;
СІ стематична картотека статей; каталог назв художньої літератури;
Голова комісії:
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аі[фавітний каталог авторефератів, а також ряд тематичних картотек з
аъ туальних питань.
І
Забезпеченість навчальною літературою відповідає встаї^овленим
ви могам.
І
Навчальним
відділом
розробки
та впровадження
фчасного
П]>ограмного
забезпечення ПДАТУ продовжується власна розробка і
вировадження в експлуатацію корпоративної академічної бази jданих з
т£,:кими модулями електронної бібліотеки: АРМ «Читач» (інтегЬовано з
М' здулем облік кадрів і здобувачів вищої освіти), АРМ «Книговидача», АРМ
«ІСаталогізатор», АРМ «Комплектатор».
Бібліотека має 12 комп’ютерів, З принтера. Комп’ютери підключені до
М' грежі Інтернет.
Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці П|],АТУ та
ЧИ'тальних залах, відповідає потребам навчання бакалаврів за зсвітньоП]>офесійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка.
Університет має достатнє інформаційне забезпечення, ком]|т’ютерну
те хніку із виходом в Інтернет, бібліотечний фонд, електронні jваріанти
ко мплексів навчально-методичного забезпечення навчальних д и с ц ї ^п л і н , щ о
да'є змогу якісно навчати ЗВО та є підставою у продовжені дії ліцензії на
на вчання за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальїіїості 051
шноміка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Кафедра формує свій фонд інформаційного забезпечення навчальних
ДЦсциплін. Зокрема, у наявності кафедри економіки, нідприєі|^іництва,
тсіргівлі та біржової діяльності є навчальні посібники, опорні конспекти
лфкцій, у тому числі на електронних носіях.
Здобувачі вищої освіти можуть користуватись нав|іальною
ЛІ тературою
Кам’янець-Подільської міської центраігьної біібліотеки
ііМ. В.П. Затонського.
І
Комісія констатує:
І
- фахову
підготовку бакалаврів за освітньо-професійного
п юграмою
спеціальності
051
Економіка
забезпечено | 100 %
п дручниками та навчальними посібниками у відповідності /^о вимог
їм ОН України.
Інформаційне забезпечення навчального процесу ві|дповідає
ви могам щодо акредитації підготовки бакалаврів за ( свггиьоп рофесійноіо програмою спеціальності 051 Економіка.

8. ЯКІСТЬ ШДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ
у
Подільському державному аграрно-технічному університеті
ріозроблено і діє Положення «Про оцінювання знань здобувачів вищо^' освіти в
подільському державному аграрно-технічному університеті» (нака:^ ректора
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схваленими на засіданні науково-методичної ради Подільського ДДТУ № 1
від 28.02.2017 p.).
Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій
б калаврів за освітньо-професійною програмою Економіка спеціаль^юсті 051
Elсономіка свідчать, що здобувачам вищої освіти надається достатній рівень
те оретичних знань і практичних навичок з дисциплін робочого навивального
Ш[ ану.
У процесі самоаналізу проаналізовані результати екзаменацій^іих сесій
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка
сг: еціальності 051 Економіка. Показники успішності здобувачів вищ|ої освіти
за результатами екзаменаційних сесій відповідають акредитаційним і^имогам.
З
метою перевірки якості підготовки здобувачів освітнього! ступеня
Ба калавр за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальї^ості 051
Еіссономіка викладачами відповідних кафедр було розроблено [завдання
кс мплексних контрольних робіт.
Комісія під час здійснення перевірки (19.02-21.02.2019 р.) | провела
КС •мплексні контро-тьні роботи з таких дисциплін: «Охорона праці в|галузі та
Б КД», «Бухгалтерський облік», «Економіка праці і СТВ», «По-І-енціал і
р6:звиток підприємства» (додаток А).
Зокрема, з ’ясовано, що з навчальних дисциплін загальної і при^зодничонаукової підготовки абсолютна успішність склала 100,0 %, якість уфіш ності
75 %, З навчальних дисциплін професійної та практичної пі[дготовки
ае; солютна успішність - 100,0 %, якість успішності - 83,3 %.
Розбіжність між результатами перевірки знань здобувачів вищої
Офвіти при акредитаційній експертизі й встановленим нор\иативам
зн аходяться в допустимих межах, що дає підставу зробити висновок про
ві дповідність якості підготовки фахівців акредитаційним, вимогам.
Результати перевірки експертами звітів з проходження ви^зобничої
актики з економіки підприємства та виробничої /переддипломної |ірактики
з стратегії підприємства (5 кредитів ЄКТС) засвідчили, що п|рактична
ш дготовка здобувачів вищої освіти з професійним спрямуванням
зс рієнтована на формування навичок та ознайомлення з виконанням! функцій
еь■:ономічної роботи на окремих фахових посадах. Підприємство, де |здобувач
ВІ[ щої освіти проходить практику є об’єктом проведення сам4стійного
W икладного дослідження для виконання курсових, наукових |зобіт на
м ітеріалах підприємства.
Метою виробничої практики здобувачів вищої освіти за |зсвітньоиЬ<офесійною програмою Економіка ОС «Бакалавр» першого рів:^я вищої
ос віти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соці|альні та
по ведінкові науки є закріплення теоретичних знань, отриманих ним^ під час
на вчання, набуття й удосконалення компетентностей, ви[значених
ві дповідною освітньою програмою вищої освіти,формуванн5і умінь ^ н авто к
щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в]реальних
рі інкових умовах, опангування студентами сучасних прийомів, методів і|а знарядь
Голова комісії:

д. е. н., професор Язлюк Б. 0.

пр аці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби |постійно
ПС повнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльно|^ті.
Під час виробничої практики бакалавр повинен опанувати систел^ умінь і
Hi^бути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, |які може
об іймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з еі^ономіки,
ОС новним видом діяльності якого є економічна діяльність в організаціях.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти спец альності
051 Економіка першого рівня вищої освіти бакалавр має відповідне
методичне забезпечення:
1. Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики з
ек ономіки підприємства для студентів спеціальності 051 «Економіка»,
Волощук К.Б., Місюк М.В., Волощук Ю.О., Добровольсы|:а Е.В.,
Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Чорнобай М.М., Чубайк^ О.В.,
За;ходим М.В., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Бі4ик Т.Л.,
Волощук В.Р. Кам.-Под.: ПДАТУ, 2016. 36 с.
|
2. Методичні рекомендації щодо організації переддипломної і|ірактики
з Стратегії підприємства бакалавра спеціальності 051 «Економіка». $олощук
К Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Чубайко О.В.., Корженівсь^са Н.Л.,
Kj) валь Н.В., Добровольська Е.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., ^орнобай
Л М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р. К^м.-Под.:
п ДАТУ, 2016.36 с.
Звіт з виробничої практики з економіки підприємства має ііаступне
3Wістовне наповнення:
Вступ
1. Підприємство як суб'єкт господарювання. Прогнозування,
ш: анування й регулювання діяльності підприємства Прогн|эзування,
ш:.анування, державне регулювання діяльності підприємства
2. Спеціалізація,
концентрація
та
інтеграційні
про|деси
в
виробництві. Якість і конкурентоспро]|ложність
СІЛ ьськогосподарському
пІ^одукції. Розширене
відтворення
і нагромадження
в Аграрних
П1 дприємствах
3. Земельні ресурси та їх використання
4. Трудові ресурси підприємства, продуктивність, мотивацІ5([, оплата
пр аці та організація соціально-трудових відносин
5. Матеріаі[ьно-технічна база аграрних підприємств. Виробні^ча
по тужність підприємства. Основні, оборотні та засоби обігу підприє]\|іства
6. Фінансово-кредитні та нематеріальні активи підпр|иємства.
Кіілітальні вкладення в аграрних підприємствах
|
7. Інфраструктура сільськогосподарського виробництва
8. Витрати виробництва і собівартість продукції. Ціноутвфення на
пр одукцію
9. Економічні результати та ефективність діяльності підп|]іиємства.
1нтенсифікація виробництва в аграрних підприємствах

л мова комісії:
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10.
Реструктуризація й санація підприємств. Банкрутство й л|іквідація
пі[цприємства
Висновки.
Список використаних джерел.
Проходження виробничої практики з економіки піди зиємства
з а безпечує формування у здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною
прюграмою Економіка спеціальності 051 Економіка ступеня вищ ії освіти
Ба•калавр наступних результатів навчання: уміти формулювати, ан^ізувати
т а синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактн(^му рівні
ш ііяхом декомпозиції їх на складові; демонструвати здатнісфь діяти
СОціально-відповідгшьно та свідомо на основі етичних мотивів, п|оваги до
pi зноманіття думок; застосовувати навички самостійної роботи, виявляти
ІШ ціативу
та підприємливість, бути критичним і самокритичним;
де монструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у |роботі з
НО вими об’єктами та у невизначених умовах; уміти збирати, обрс^бляти та
at алізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необ?^ідні для
рішення комплексних економічних завдань; уміти оби]|)ати та
ви користовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний
ін струментарій
для
управління
економічною
діяльністю;]
уміти
ообґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, які пофребують
зйстосування нових підходів, економіко-математичного моделюї^ання та
прюгнозування; уміти планувати механізми управління інно^заційним
ро'ЗБИТКОМ економічних систем, забезпечувати результативність фо{1)мування
та використання інноваційного потенціалу підприємств; sacT ocoB yB ajrn набуті
те оретичні знання та практичні навички щодо забезпечення взаємодії
деіржави, бізнесу, суспільства та людини в сфері соціальної відповідальності;
ум іти обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного |розвитку
с> б ’єктів господарювання; знати та уміти обґрунтовувати прс|)екти та
уйравляти ними; знати наукові підходи до формування та обґру|нтування
е ф ективних стратегій в економічній діяльності; знати та уміти здіґ^снювати
оддику та управляти конкурентоспроможністю підприємств у |:учасних
ум овах господарювання; уміти використовувати методичний] апарат
еь;ономічного діагностування для визначення стану підприємств(а; уміти
ф зрмулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки,] обирати
Несілежні напрями та відповідні методи для їх розв’язку, беручи |до уваги
наіявні ресурси; знати особливості організаційно-економічних відносин
п ідириємств АПК та застосовувати теоретичні знання для в^іконання
кйімплексних економічних розрахунків з метою здійснення ефективної
гс 'снодарської діяльності; розуміти та самостійно формувати зміст, с|груктуру
та висновки наукових і аналітичних текстів з економіки.
Результати вибіркової перевірки експертами звітів з ви|робничої
пртактики, виконаних здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною
прюграмою Економіка першого рівня вищої освіти спец]іальності
0^ 1 Економіка (2016 рік набору), показали:
Голова комісії:
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1)виробничу практику здобувач ступеня вищої освіти Бернадіна Інна
Анатоліївна проходила у ТОВ «Оболонь-Агро» Чемеровецькогс району
Хмельницької області з 15 січня 2018 року по 04 лютого 2018 року. :^ерівник
практики —директор ТОВ «Оболонь-Агро» Жила М.М., від вузу — к;андидат
економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності Чубайко О.В. База практики повністю відповідає
вимогам освітньо-професійної програми. Звіт з виробничої праістики за
структурою та змістом відповідає програмі виробничої практики. Пзоведено
оцінку профілю досліджуваного підприємства та визначене рівень
конкурентоспроможності підприємства (с. 16-26). Звіт та щоденник практики
оформлені належним чином.
Враховуючи якість викладеного у звіті матеріалу звіт заслу|говує на
оцінку «відмінно/А». Звіт захищено на оцінку «відмінно/А».;
2) виробничу практику здобувач ступеня вищої освіти Г ерега
Валентина Олексарщрівна проходила у Публічному акціонерному тфваристві
комерційний банк «Приватбанк» м. Кам’янець-Подільський з 15 сі чия 2018
року по 04 лютого 2018 року. Керівник практики - директор ПАТ КБ
«Приватбанк» Дідик О.М., від вузу - кандидат історичних наук доцент
кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової д іяльності
Шевчук Ж.А. База практики повністю відповідає вимогам р)СВІТНЬОпрофесійної програми. Звіт з виробничої практики за структурою та змістом
відповідає програіУі[і виробничої практики. Д осліджєїю та вивчено ДОСВІД та
методи організації діяльності у банківській установі, ознайомилась з технікоекономічною характеристикою ПАТ КБ «Приватбанк», вивчення м ;тодів та
практичних засобів організації підприємства; вивчення ор ганізації
економічної роботи у банківській установі (с. 27-38). Звіт та Щ',оденник
практики оформлені належним чином.
Враховуючи якість викладеного у звіті матеріалу звіт заслу говує на
оцінку «відмінно/А». Звіт захищено на оцінку «відмінно/А».;
3) виробничу практику здобувач ступеня вищої освіти Іванишин
Паталія Миколаївна проходила у ТзОВ «Корпорація «Колос ВС», с . БільчеЗолоте, Борщівського району. Тернопільської області з 15 січня 2018 року по
04 лютого 2018 року. Керівник практики - директор ТзОВ «Кс рпорація
«Колос ВС» Ярух М.Ф., від вузу - кандидат економічних наук доцент
кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльност і Місюк
М.В. База практики повністю відповідає вимогам освітньо-прс фесійної
програми. Звіт з виробничої практики за структурою та змістом в дповідає
програмі виробничої практики. Проаналізовано загальну характери стику та
визначено рівень конкурентоспроможності підприємства (с. 11-36 . Звіт та
щоденник практики оформлені належним чином.
Враховуючи якість викладеного у звіті матеріалу звіт sacfl}- говує на
оцінку «відмінно/А». Звіт захищено на оцінку «відмінно/А».;
4) виробничу практику здобувач ступеня вищої освіти Кас^п Роман
Віталійович проходив у СВК «Летава» Чемеровецькогс району
Голова комісії:
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^іельницької області з 15 січня 2018 року по 04 лютого 2018 року, ЕСерівник
актики — директор СВК «Летава» Шаповал М.В., від вузу — ^сандидат
ек ономічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва, то ргівлі та
6І ш ової діяльності Добровольська Е.В. База практики повністю в дповідає
ви могам освітньо-професійної програми. Звіт з виробничої праї стики за
С'тр:іуктурою та змістом відповідає програмі з виробничої практики,
^добувач
ви щої освіти проводить аналіз за різні часові періоди, гцо не дозволяє
ко мплексно оцінити результати діяльності досліджуваного підпр иємства.
Зв іт та щоденник практики оформлені належним чином.
Враховуючи якість викладеного у звіті матеріалу звіт заслу 'овує на
ои інку «відмінно/А». Звіт захищено на оцінку «відмінно/А».;
5) виробничу практику здобувач ступеня вищої освіти Мельні ік Роман
I d зрович проходив уСВК «Летава» Чемеровецького району Хмел ницької
об ласті з 15 січня 2018 року по 04 лютого 2018 року. Керівник пр ^ктики ди ректор СВК «Летава» Шаповал М.В., від вузу — кандидат екоі[ омічних
на;ук, доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової
ДІ їльності Коваль Н.В. База практики повністю відповідає вимогам фсвітньопр офесійної програми. Звіт з виробничої практики за структурою та змістом
ВІІІдовідає програмі виробничої практики. Проведено оцінку профілю
ДО сліджуваного підприємства та визначено рівень конкурентоспром ожності
ПІ дприємства (с. 16-26). Звіт та щоденник практики оформлені н
Межним
чи ном.
Враховуючи якість викладеного у звіті матеріалу звіт заслу овує на
Oltlінку «відмінно/А». Звіт захищено на оцінку «добре/В».;
6) виробничу практику здобувач ступеня вищої освіти Попович
Володимир Марінович проходив у ТОВ Агрофірма ім. (Суворова
Но'воселицького району Чернівецької області з 15 січня 2018 рок у по 04
Л К )•того 2018 року. Керівник практики від підприємства - директ
ор ТОВ
Аг■рофірма ім. Суворова Турун Г.П., від вузу - доктор економічн их наук,
пр офесор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, тор івлі та
6І] ш ової діяльності Волощук К.Б. База практики повністю ві дповідає
вим огам освітньо-професійної програми. Звіт з виробничої праь тики за
ст з уктурою та змістом відповідає програмі виробничої практики. В розділах
зв іту подано в достатній мірі та з використанням достовірної ін |зормації
за: ■альну характеристику організації, проведено діагностику конкуі )ентного
се эедовища, оцінено виробничий потенціал підприємства, проан ал ізовано
пр огнозування та планування діяльності підприємства, охарактер изовано
СИ :тему бюджетування та бюджетне управління на підприємстві,
оведено
фі їансову діагностику підприємства, досліджено систему реструкту]) изації й
са ^ації підприємств. Описано банкрутство й ліквідацію підприємства Звіт та
що►денник практики оформлені належним чином.
Враховуючи якість викладеного у звіті матеріалу звіт заслуїювує на
ОЦІінку «відмінно/А». Звіт захищено на оцінку «відмінно/А».;
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Порядок проведення комплексного державного іспиту з назчальних
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на здобуття
освітнього ступеня «бакалавр»;
1.
Програма проведення комплексного державного іспиту з наЁчальних
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на здобуття
освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поізедінкові
науки» спеціальності 051 «Економіка» для студентів денної та заочнзї форми
навчання // Укладачі: Іванишин В.В., Волощук К.Б., Місюк М.В. та ін.
К ^ ’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018.
У методичних рекомендаціях розкрито висхідні положен ня щодо
проведення комплексного та зміст державного іспиту з на зчальних
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студент в денної
та заочної форми навчання. Програма проведення комплексного дефжавного
ісаиту призначена для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спец іальності
051 «Економіка».

Комісія констатує:
якість підготовки здобувачів вишої освіти іііовпіегю
ві дповідає вимогам щодо акредитації підготовки бакалаврів за с світпьоп зофесійиою програмою Економіка спеціальності 051 Економіка

9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНІ ЗБ ’ЯЗКИ
Науково-дослідна робота ПДАТУ координується науково-Д' зслідною
частиною. Основний науково-дослідний напрямок роботи кафедри
еь■юноміки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - в фішення
Т0оретичних та прикладних проблем ефективного інноваційного розвитку
Єїіономіки.
За
матеріалами
наукових
досліджень
у
звітному
періоді
сй івробітниками кафедри економіки було опубліковано 87 наукових праць, в
се редньому на одного викладача видано 1,4 др. арк. Серед опубіі кованих
р ^біт надруковано 9 НПП кафедри та 18 НПП інших Kad едр, які
за безпечують освітній процес по даній спеціальності.
Монографії (та підр., навч. пос.) викладачів кафедри:
1.
Волощук К.Б. Забезпечення впровадження міжнародної
практики
п дтримки стабільного розвитку агропромислових інновацій, Сучасні
С0 ціально-економічні
тенденції розвитку АПК України: Ко лективна
м онографія . Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Зидавець
« очінський», 2015.
2.
Місюк М.В. Формування та розвиток регіонального ринку
продукції
СІ сотарства. Монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2013. 343 с.
Голова комісії:
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3. МІСЮК М.В., Іванишин В.В., Заходим М.В., Гуц Г)л Т.Д.
N^THODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCH FORMATICt)'N AND
RBGIONAL MARKET DEVELOPMENT OF ANIMAL PR O dJjCTION.
Sd ientific monograph, Krakow. 2018. P. 30-4L
4. Корженівська Н.Л. Оцінка економічної безпеки товарови зобників
зе эна. Н.Л. Корженівька. Складові регіонального розвитку націо пального
го сподарства: Монографія, Т. 1; за наук. ред. M.L Маниліча, В.Ф. Столярова,
я L Виклюка. Приватний вищий навчальний заклад «Буков инський
ув іверситет». Чернівці: Книги-ХП, 2014. С. 149-156.
5. Корженівська Н.Л. Імперативи та пріоритети економічної безпеки
то варовиробників зерна в умовах ринкової глобалізації. Н.Л. Корж гнівська.
повні пріоритети розвитку АПК України у контексті екоїк омічної,
щ одовольчої та енергетичної безпеки країни. Під ред. д.е.н., про фессора
Ю .0. Нестерчук. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Вид-ць
«'Х^очінський»), 2014. Ч. 1. С. 101-106.
6. Корженівська Н.Л. Сучасний стан та нроблем:и формування стратегії
ек ономічної безпеки товаровиробників зерна в умовах глобаліза|д ії. Н.Л.
Ко рженівська. Пріоритетні напрями регіональної політики в еко помічній
сс ері (економічне районування, стратегічне планування, інтелек туальноІНноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій):
КС лективна монографія. Т. 2. за заг. ред. Т. О. Журавльової. Павлог] зад: APT
с інтез-Т, 2014.
7.
Корженівська
Н.Л.
Ресурсний
потенціал
в
оцінці
КС нкурентноздатності та економічної безпеки зерновиробницт^а. Н.Л.
к 1 рженівська та ін. Організаційно-економічний механізм
зозвитку
ВІ утворювального
потенціалу України: національний та реп(|) пальний
ас пекти: колективна монографія. За заг. ред. А. М;. Гуменюка. Чернівці:
Те хнодрук, 2016. С. 292-307.
8. Korzhenivska N. Economic security and risk managemenjt in the
а,^icultural sector. N. Korzhenivska. The monograph entitled: SCI NTIFIC
А HIEVEMENTS IN AGRICULTURAL ENGINEEFllNG, AGRONO^ИУ AND
V iTERINARY MEDICINE contains peer reviewed chapters, which are authored
Ь> participants o f the Polish Ukrainian Academic Exchange, which took place on
stkte Agrarian and Engineering University in Podilya (Ukraine) and A gricalture
и liversity in Krakow (Poland). 2017. 19-31.
9. Волощук Ю.О., Волощук В.P. Ієрархія рівня іннс ваційноІН вестиційного
потенціалу
підприємств.
Фор мування
КС нкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної ек ономіки:
КС лективна монографія: Умань, 2017. 220 с. С. 128-134. (ко гіективна
МО нографія).
10. Чорнобай Л.М. Інфраструктурне забезпечення ефе ктивного
(Гу'нкціонування
сільськогосподарських
підприємств:
М о і ографія.
К ім ’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. 224 с.
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11. Чорнобай Л.М. PERSPECTIVES OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF
А([jRICULTURAL PRODUCTION AND COMPLEX DEVELOPMENT OF RURAL
ТВ-RRITORIES. Колективна монографія: SCIENTIFIC ACHIEVEME:NTS IN
А(j RICULTURAL ENGINEERING, AGRONOMY AND VETERINARY VMEDICINE
(с^ ntains peer reviewed chapters, which are authored by participants of t|he Polish
1Лcrainian Academic Exchange, which took place on State Agrarian and Er gineering
U: liversity in Podilya (Ukraine) and Agricalture University in Krakow (Polanid). 2017.
12. Добровольська E. B. Економіка аграрного виробництва: на вчально4.272 с.
тодичний комплекс. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,
На даний час в аспірантурі кафедри навчаються 15 аспіргІнтів і 2
до кторанти. Навчання та захист дисертацій аспірантами і b h k Ji адачами
KZ:федри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової д іяльності
з^;lійснюється за спеціальностями 051 Економіка; 08.00.04 - екон оміка та
УЧравління підприємствами (за видами економічної діяльності) та О8.00.03 еь ономіка та управління національним господарством.
За останні 5 років здобувачами вищої світи кафедри ев ономіки,
п дприємництва, торгівлі та біржової діяльності захищено 2 докторе ьких та 4
ка^ндидатських дисертації.
Протягом звітного періоду кафедрою економіки, підприє мництва,
6 р. та З
Т'с^ргівлі та біржової діяльності було проведено 1 «круглий стіл» у
іжнародні конференції у 2014, 2015 і 2017 роках, 4 Всеук^^ аїнських
К(|) нференції у 2015 і 2017-2018 pp. Матеріали конференції опубл іковані у
зС)іринках тез доповідей.
Студенти за освітньо-професійною програмою «Еконо iviHca» 31
СПеціальності 051 Економіка приймають участь у наукових сту/] ентських
Кі )нференціях. Результати магістерських досліджень здобувачів вищ^,ої освіти
д; зукуються у студентських наукових збірниках. Здобувачі вищ Уі освіти
т і кож мають можливість публікуватися у збірнику наукових праць ГІДАТУ.
Здобувачі вищої освіти кафедри економіки, підприємництва, т зргівлі та
ржової діяльності приймають активну участь у Всеукраїнських о,лімпіадах
та наукових конкурсах із дисциплін кафедри.
На базі Подільського державного аграрно-технічного ун іверситету
п роходить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму
« коиоміка сільського господарства та АПК». Більшість науков их робіт
п рисвячені дослідженню таких важливих економічних пи ань як:
о бґрунтування стратегії розвитку сільськогосподарських під ]|іриємств;
п ідвищення економічної ефективності виробництва сільськогосп одарської
п родукції; бенчмаркінг; впровадження безвідходного сільськогоспо|і, арського
в иробництва; стратегія диверсифікації агробізнесу; формування еф Активного
р инку сільськогосподарської продукції; формування і ефе ктивність
в икористання ресурсного потенціалу аграрного сектора; інноваціЙБ ий підхід
гратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств тощо
Після завершення захистів наукових робіт автори кращих сту^[і,':ентських
аукових робіт нагороджені дипломами І, II та III ступенів та под арунками.
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Вйзнано переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських іаукових
робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК»:
2015 р. 1 студентка зі спеціальності «Економіка підпр иємства»
м ісковець Анну (науковий керівник д.е.н., професор Еіолошук К.Б.) Диплом
I ((ступеня.
2016 р. 2 студентів зі спеціальності «Економіка підпр иємства»
н ечепорук Владислав Миколайович (науковий керівник к.е.н., доцент
ч зрнобай М.М.) - диплом II ступеня; Дашко Анастасія Олегівна ( науковий
К0рівник к.е.н., доцент Волощук Ю.О.) - диплом III ступеня.
2017 р. студентка 1 курсу ОС «Магістр» спеціальнсі) CT1 073
«іЦенеджмент» Маслій Н.В. (науковий керівник д.е.н., і|ірофесор
ч икуркова А.Д.) - Диплом І ступеня та 2 студентки З курсу ОС «Бак алавр» зі
cit еціальності «Економіка підприємства»: Кірпота Юлія (науковий керівник
к. Є .Н ., доцент Волощук Ю.О.).і Лозінська Ольга (науковий керівн ш д.е.н.,
ир^офесор Волощук К.Б.) - дипломи III ступеня.
Визнано переможцями Всеукраїнського конкурсу студ ЇН ТСЬКИХ
на;укових робіт у 2017 р. на базі Житомирського державного технол огічного
ун іверситету зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
ДІяльність» 2 студентки ПДАТУ 1 курсу ОС «Магістр» Кокошкс Альону
(н ауковий керівник д.е.н., професор Волощук К.Б.) і Поліщук Наталію
(н ауковий керівник д.е.н., професор Місюк М.В.) - дипломи III ступе ня.
За результатами конкурсу II туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво » який
ВІ дбувся 22-23 березня 2018 р. на базі кафедри економіки та підпри Бмництва
итомирського державного технологічного університету нагфроджено
Дй:пломом II ступеня студентів ПДАТУ зі спеціальності «Підприє мництво,
то ргівля та біржова діяльність» Сімоніку Таісію (науковий керівн ик д.е.н.,
п]юфесор Волощук К.Б.), Гринишину Аліну (науковий керівник к.е. ;., доцент
в олощук Ю.О.) та отримали почесну грамоту.
За результатсіми II туру Міжнародного конкурсу студентських науковод о слідних робіт з економіки (Комратський державний університ зт, 2018)
н ^городжено дипломами III ступеня студентів Горенко Микола ( науковий
кйрівник к.е.н., доцент Корженівська Н.Л.), Турун Любов (науковий керівник
к. е.н., доцент Волощук Ю.О.).
Міжнародна діяльність Подільського державного аграрно- технічного
ун іверситету здійснюється в межах роботи двох відділів: відділу
МІжнародних зв’язків та відділу міжнародної та навчально-ви робничої
п зактики і працевлаштування.
Відділ міжнародних зв’язків Подільського державного аграрнотфХН1ЧН0 Г0 університету проводить свою діяльність в рамках наступних
н шрямків:
І.
Розширення географії міжнародного співробітництва рахунок
за
р ззробки нових угод та договорів щодо співпраці із іноземними з акладами
о :віти, дослідницькими центрами, організаціями, фірмами тощо та

Го лова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б.О

31

ак тивізація роботи університету щодо вступу у міжнародні освітні
OFганізації, асоціації, програми, фонди тощо.
Так, за 2017--2018 навчальний рік було підготовлено до ук падання/
пр олонгації та підписано угоди з наступними іноземними закладами освіти:
1. Сільськогосподарський університет в Кракові ім. Хуго Ко ллантая
(П ольща);
2. Центр Безперервної та Професійної Освіти в Познані (Поль фа);
3. Університет в Крагуєваці (Факультет готельного менед» менту і
ту ризму) (Сербія);
4. Чеський університет природничих наук (Чехія);
5. Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білору :ія).
II. Також важливим елементом міжнародної діяльності ЗВО є ^іленство
у міжнародних організаціях.
1. Генеральна асамблея Всесвітньої конфедерації установ вищої
аг зарної освіти і науки (GCHERA) відбулася у неділю 29 жовтня 201 7 року в
На нджинському аграрному університеті (Китай) у рамках 9-ї Вс(; світньої
ко нференції GCHI5RA. На даній конференції Подільський де зжавний
ап зарно-технічний університет було обрано асоційованим членом ор ганізації
(h ;tp://www.gchera.com/gciiera-generai-assembly-2017/).
2. Подільський
державний
аграрно-технічний
уН1 3ерситет
за•зеєстровано на англомовному ресурсі про Україну UAGATE: Ukrainian
Gaite - littps://uagate.com/university/state-agrarian-and-engineering-u niversitypod ilya.
III. Академічна мобільність в цілому - це інтеграційний процес у сфері
ос віти, що надає можливість студентам, аспірантам, викладачам приймати
уч асть в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких пр ограмах.
Octновними цілями таких програм є підвищення якості освіти, 1 3 0 3 В И Т 0 К
мі жкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих спец іалістів.
асть в програмах академічної мобільності дає студенту мо ^кливість
от римати якісну європейську освіту по обраному напряму піл готовки,
р ф ширити свої знання у всіх областях європейської культури, відч ути себе
по вноцінним громадянином Європи.
Так, паралельне навчання студентів Подільського державного аграрноте кнічного університету у ВНЗ Польщі здійснювалось наступним чиі[ ом:
1. 100 студентів Подільського державного аграрно-те >снічного
ун іверситету навчалися по програмі дуальної освіти в Польщі в Крак вському
аг зарному університеті. Поморській академії в Слупську, Центрі
Бе зперервної та професійної освіти в м. Познань.
25 науково-педагогічних працівників Подільського дер жавного
аг зарно-технічного університету в поточному навчальному році пройшли
Htfукове стажування за кордоном. З них: 14 - в Краківському аграрному
ун іверситеті (м. Краків, Польща); З - в Університеті Кардинала Стефана
В і шинського (м. Варшава, Польща); 2 - в Університеті Collegiur Civitas
(м . Варшава, Польпда); 2 - у Вищій Школі Бізнесу - Wyzszej Szkole Biznesu -
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National Louis (м. Новий Сонч, Польща); 2 —в м. Єрусалим від Ізр Н іл ь с ь к о ї
агі їнції з розвитку міжнародного співробітництва Міністерства зако рдонних
СП рав Держави Ізраїль (MASHAV); 1 - в Варшавському у н ІЕ е р с и т е т і
пр иродничих наук (м. Варшава, Польща); 1 —в Університеті Лідс - L n i v e r s i t y
о f LEEDS (онлайн).
2.
4
науково-педагогічні
працівники
Краківського 1’р аар н о г о
ун іверситету пройшли стажування в Подільському державному а г р а р н о те к;нічному університеті.
Також відповідно до укладеної Угоди між Корпусом Миру Спс л у ч е н и х
Штатів Америки в Україні та Подільським державним аграрно-те х н і ч н и м
у н іверситетом в рамках Проекту навчання англійської мови з 19 л ю т о г о
201 8 р. волонтерка Клер Маннінг служить в Подільському де^і ж а н о м у
аг зарно-технічному університеті.
За цей період волонтерка: провела 210 занять в парі з викл а д а ч а м и
ан глійської мови за методикою «Team-teaching»; організувала 70 з а с і д а н ь
ан гломовного дискусійного клубу для студентів та викладачів; ін і ц і ю в а л а
акцію «Прибери місто» до дня Землі; прийняла участь в науковому г |[ік н ік у у
ви шиванці; виграла грант на отримання 200 англомовних підручників т а к н и г
від бібліотек США.
Важливим елементом інтеграції в міжнародну спіль н о т у
є
по пуляризація та вдосконалення рівня володіння іноземними м о в а м и
студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників університе т у .
За 2017-2018 навчальний рік суттєво збільшилась кількість виї : л а д а ч і в ,
ко грі підвищили рівень володіння іноземною мовою: отримали сер и ф і к а т и
в: з іноземної мови; сертифікат В 1 з іноземної мови; займаються по п р о г р а м і
Li igva Skills (соціальний онлайн проект з вивчення англійсько І м о в и ) ;
на уково-педагогічні
працівники
регулярно
відвідують
зан 5ТТЯ
в
ан гломовному дискусійному клубі Подільського держаного а г р а р н о те епічного університету.
Комісія констатує :
- організація
та
результати
науково-дослідннцької
роботи
ви пускової кафедри відповідають вимогам МОН України;
- до науково-дослідницької роботи ефективно залу«|і аються
ЗД збувані вищої освіти;
- міжнародна діяльність кафедри економіки, підприєм ництва,
то ргівлі та біржової діяльності відповідає вимогам МОН Україніці
Організація науково-дослідницької роботи па кафедрі екс Н 0 М 1 К И ,
ПІД приємництва, торгівлі та біржової діяльності відповідає умова м щодо
ак редитації освітньо-професійної програми Економіка зі спеція ль пості
051 Економіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
М іжнародні зв’язки ПДАТУ спрямовані на розвиток о світи ьоп рофесіііиої програми «Економіка» зі спеціальності 051 Екоиомін а.
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10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА
РЕ АЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ЇХ УСУНЕННЯ
За два останні роки перевірок контролюючими органами Освітньої
ДІЯЛЬНОСТІ економічного факультету Подільського державного аграрнотекнічного університету за освітньо-професійною програмою Економіка
спеціальності 051 Економіка СВО Бакалавр не здійснювалось.
Діяльність економічного факультету контролювалась адміністрацією
ЕІодільського державного аграрно-технічного університету. Зауважень та
пр иписів до діяльності факультету не було.

11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі вивчення
акредитаційної справи та гіеревірки
зпосередньо в Подільському державному аграрно-технічному університеті
як існого складу кадрового, навчально-методичного, організаційного та
М^'теріально-технічного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти
пе ршого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної і^рограми
Ексономіка спеціальності 051 Економіка, відзначає:
1. Освітньо-професійна програма, навчальні плани для з^,oбyвaчiв
ви щої освіти nepELioro (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповідають
вс тановленим вимогам до освітніх програм і забезпечують державну
га рантію якості освіти.
2. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують
бакалаврів
освітньо-професійної
програми
Економіка
пі дготовку
СІ|['еціальності 051 Економіка відповідає вимогам до акредитації освітпьоП]>офесійних програм. Випускову кафедру очолює доктор економічних наук,
п ^офесор.
3. Заклад вищої освіти - Подільський державний аграрно-тіехнічний
у::^іверситет за встановленими критеріями стосовно матеріально-технічного,
та інформаційного забезпечення сгроможна
Ш вчально-методичного
з,;|і;ійснювати підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою
Е кономіка спеціальності 051 Економіка.
4. Експертна комісія пропонує керівництву ПДАТУ захіоди, які
сп рямовані на підвищення якості підготовки фахівців за вищевказаною
і^еціальністю:
- продовжувати роботу з удосконалення навчального процесі/ шляхом
упровадження інтерактивних методів проведення лекцій і практичних
занять, використання тренінгових технологій, поповнення навчальних
кабінетів навчально-технологічним обладнанням відповідно до сучасних
технологій з метою поліпшення підготовки фахівців;
- випусковій кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності роботу із заохочену здобувачів вишої освіти до іЕаукового
Голова комісії:
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пошуку шляхом залучення їх до виконання науково-дослідної тематики
кафедри та підготовки спільних публікацій, зокрема у фахових виданнях;
участі у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах
за спеціальністю;
-рекомендувати викладачам випускової кафедри посилити наукову
компоненту їх якісної характеристики шляхом написання наукових
фахових статей з проблематики, пов’язаної з викладанням навчальних
дисциплін, та публікації їх у наукових виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз;
- рекомендувати і надалі залучати до навчального процесу
керівників-практиків аграрних підприємств;
- продовжувати
роботу
з
поліпшення
науково-метсідичного
забезпечення навчального процесу за рахунок поповнення фонду
бібліотеки сучасними періодичними виданнями з проблем екон(5міки та
економіки підприємства, створення електронних бібліотечних ре(^урсів за
спеціальністю, видання колективом кафедри навчальних посібників і
підручників.
5.
На підставі виш;евикладених фактів та поршняння фактичних
показників діяльності Подільського державного
аграрно-технічного
університету і вимог до акредитації, поданих у порівняльних таблицлх 4-7 та
додатку А експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації
освітньо-професійної програми Економіка спеціальності 051 Економіка за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Гблова експертної комісії:
декан факультету аграрної економіки і
менеджменту Тернопільського національного
економічного університету, доктор економічних
наук, професор

Б.О. Язлюк

4 j^ ен е к с п е р т н о ї к о м іс ії :

пр офесор кафедри економіки, менеджменту і
маркетингу Житомирського державного
ун іверситету імені Івана Франка, к а н д и д а т ,
ек ономічних наук, професор
3 ^кспертним висновком озиаио
Ре ктор Подільського державно 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
аг зарно-технічного університ
до ктор економічних наук, про^і

Л. Д. II aBj[GBCbKa

В.В. Ів; нишин

21 лютого 2019 р.
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1\а6лиця 4
І1|орівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вим ог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаці йного
забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійною програмою «Економіка»
першого (бакалаврського) рівня
за напрямом підготовки 051«Економіка»

Іайменування показника
(нормативу)
1. Наявність у закладі освіти
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти,
тимчасової робочої групи
(проектної групи) з науковопедагогічних працівників, на
яку покладено
відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за
пивною спеціальністю
3. Наявність у керівника
пг оектної групи (гаранта
ос вітньої програми): ___
1) наукового ступеня та/або
вченого звання за відповідною
aqo спорідненою
спеціальністю
2) наукового ступеня та
в^ еного звання за відповідною
а£о спорідненою
спеціальністю
стажу науково-педагогічної
тЕІ/або наукової роботи не
менш як 5 років (до 6 вересня
2(119 р. для початкового рівня
з урахуванням стажу
педагогічної роботи)_________
4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(Науковими) працівниками
ві цповідної спеціальності за

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхіилення
фактичного
знаїчення
ноказіника від
нормативного

+

три особи, які
мають науковий
ступінь та/або
вчене звання

+

+

+

+
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Іайменування показника
(нормативу)
основним місцем роботи
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
ш аном кількості годин):
1) ЯКІ мають науковий ступінь
та 'або вчене звання (до
6 иересня 2019 р. для
пс ічаткового рівня з
УРахуванням педагогічних
п:f ацівників, які мають вищу
ка тегорію)__________________
2) які мають науковий ступінь
доктора наук та/або вчене
звання професора
3) які мають науковии ступінь
до ктора наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
пр офесійних компетентностей,
на уково-педагогічними
ауковими) працівниками, які
є визнаними професіоналами з
до свідом роботи за фахом
(м інімальний відсоток
ви значеної навчальним планом
кі. іькості годин):_____________
1) дослідницької.
уг равлшської, інноваційної
ago творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за
фахом
6. Проведення лекцій,
практичних, семінарських та
лабораторних занять,
здійснення наукового
керівництва курсовими,
др[пломними роботами
(проектами), дисертаційними
дослідженнями науковопедагогічними (науковими)
працівниками, рівень наукової
та професійної активності
ко жного з яких засвід’їується
виконанням за останні п ’ять
років не менше чотирьох_____

Голова комісії:

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відх илення
факг ичного
зна чення
показ ника від
норм;! тивного

50

94,7

44,7

10

24,2

14,2

10

93

+83

підпункти
1— 18 пункту ЗО
Ліцензійних умов

100
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іайменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

+

+

+

+

Відхіилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

yNОБ, зазначених у пункті ЗО
Лі цензійних умов___________
7. Наявність випускової
кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної
або спорідненої науковопедагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем
де ктора наук та вченим
званням
2) з науковим ступенем та
вч еним званням
3) з науковим ступенем або
вч еним званням
Наявність трудових
де говорів (контрактів) з усіма
на уково-педагогічними
щ ацівниками та/або наказів
пг о прийняття їх на роботу

ЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість
приміщеннями для
проведення навчальних занять
та контрольних заходів (кв.
метрів на одну особу для
2,4
13,2
10,8
фактичного контингенту
студентів та заявленого
оСісягу з урахуванням
навчання за змінами)_________
2. Забезпеченість
мультимедійним обладнанням
ді[я одночасного
ЗО
45
15
вр[користання в навчальних
а) диторіях (мінімальний
відсоток кількості аудиторій)
3. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
11 бібліотеки, у тому числі
читального залу
+
+
пунктів харчування
актового чи концертного
+
+
заш ________________

олова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б.О.
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айменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значения
показника

Відх ілення
факт ичного
зна чення
показ пика від
норма тивного

+

4) шортивного залу
5) тадіону та/або спортивних
ма:йданчиків
6) медичного пункту
4. ^Забезпеченість здобувачів
ни цої освіти гуртожитком
(мінімальний відсоток
потреби)___________________
5. !3абезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
по пітонами, обладнанням,
устаткованням, необхідними
для виконання навчальних
планів

+

+

70

100

+

+

ЗО

Голова експертної комісії;
декан факультету аграрної економіки і
менеджменту Тернопільського національного
економічного університету, доктор економічних
наук, професор

Язлюк

Ч.іен експертної комісії:
професор кафедри економіки, менеджменту і
маркетингу Житомирського державного
уь[іверситету імені Івана Франка, кандидат
економічних наук, професор
ловська
експертним висновком ознаи
ктор Подільського держави
аг рарно-технічного універси
до ктор економічних наук,

В.В. Іванишин

Й * '

лютого 2019 р.

Л элова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. С
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Таблиця 5

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання технологічних вимог щодо забезпечення освітньої
д іяльності у Подільському державному аграрно-технічного унівсфситеті
за освітньо-нрофесійною програмою Економіка спеціальності
051 Економіка за першим (бакалаврським) рІЕінем вищої освіти
іайменування
показника
(нормативу)

Значення показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

1. Наявність опису
осзітньої програми

Відх ялення
факт ичного
зна чення
показ ника від
норма тивного

+

+

н(!має

+

+

немає

+

+

не має

+

+

не має

+

+

не має

2. Наявність
навчального плану
та пояснювальної
зациски до нього
3. Наявність
робочої програми з
кожної навчальної
дисципліни
навчального плану
4. Наявність
комплексу
наічальноМЄ'ГОДИЧНОГО

забезпечення з
кожної навчальної
дисщипліни
нав чального плану
5. Наявність
прФграми
пра ктичної
під готовки,
роб очих програм
пра:ктик
6.Забезпеченість
студентів
навчальними
маї-еріалами з
ко);шої навчальної
дисципліни
наї^чального плану

Го. ч о в а

К О М ІС ІЇ:

+

не має

д. е. н., професор Язлюк Б. О.
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Найменування
показника
(нормативу)
7. Я аявність
Metiодичних
мареріалів для
пр. введення
ат^';стації
зд(кбувачів

Фактичне
значення
показника

Значення показника
(нормативу)*

+

Відхі|і,лення
факт ичного
зна"]!ення
покази ика від
нормативного

немає

Голова експертної комісії:
декан факультету аграрної економіки і
мє неджментуТернопільського національного
економічного університету, доктор економічних
наук, професор
Член експертної комісії:
професор кафедри економіки, менеджменту 1
мс.ркетингуЖитомирського державного
ун іверситету імені Івана Франка, кандидат
економічних наук, професор
^
€
З ёкспертпим висновком ознайо
Ректор Подільського державногп^^®^<^^'
аграрно-технічного університе
дрктор економічних наук, про

Яз люк

Л. Д. Павловська

.В. Івгінишип

21 лютого 2019 р.

Л улова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. О.
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цаблиця 6

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання технологічних вимог щодо забезпечення освітньої
діяльності у Подільському державному аграрно-технічного
університетіза освітньо-професійною програмою Економіь:а
пеціальності 051 Економіка за першим (бакалаврським) piвнe^[ вищої
освіти
Значення
показника
(нормативу) за
першим
(бакалаврським)
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

1. Забезпеченість
біфлютеки ВІТЧИЗНЯНИМИ
та закордонними
фаховими періодичними
виїданнями відповідного
абр спорідненого
п ф ф ілю , в тому числі в
ел жтронному вигляді

не менш як п ять
найменувань

12

2. Наявність доступу до
баз даних періодичних
наукових видань
англійською мовою
відповідного або
спорідненого профілю
(допускається спільне
користування базами
кількома закладами
ос віти)

+

+

нем ає

3. Наявність офіційного
веб-сайту закладу освіти,
на якому розміщена
основна інформація про
його діяльність
(с"руктура, ліцензії та
се зтифікати про
акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(н аукових кадрів)
діяльність, навчальні та
наукові структурні
підрозділи та їх склад,

+

+

нем:ає

Найменування
оказника (нормативу)

Голова комісії:

Відхих ення
факти Ііного
значення п оказника
від норма тивного

д.е.н., професор Язлюк Б. О.
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Найменування
поіказника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу) за
першим
(бакалаврським)
рівнем освіти

Фактичне
значення
показника

Відхиле пня
фактич (ІОГО
значення по казника
від нормат ивного

50

73

+23

перелік навчальних
дисциплін, правила
прийому, контактна
інфзрмація)
4. Наявність електронного
ресурсу закладу освіти,
який містить навчальнометіодичні матеріали з
нaвfчaльниx дисциплін
навчального плану, в тому
ЧИ0ЛІ в системі
дистанційного навчання
(мі:іімальний відсоток
навчальних дисциплін)

Голова експертної комісії:
дехан факультету аграрної економіки і
менеджменту Тернопільського національного
екізномічного університету, доктор економічних
наук, професор
Член експертної комісії:
професор кафедри економіки, менеджменту і
мгркетингу Житомирського державного
університету імені Івана Франка, кандидат ^
економічних наук, професор
<
З к с п е р т н и м BHCFIOBKOM озиа
Р4 ктор Подільського держави
агр арно-технічного універси
ДЧіктор економічних наук, пр

Б.О. Язлюк

Л. Д. Пав^іовська

В.В. Іванишин

лютого 2019 р.

г элова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б. О.
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п

Тцблщя 7
Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації У
здільському державному аграрно-технічного університеті за ос йітньопрофесііїною програмою Економіка спеціальності 051 Економі ка за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Якісні характеристики підготовки бакалаврів

Значення показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхил ення
фактич ного
значе ікня
показни іса від
нормати вного

1.1. Виконання
нав чального плану за
по казниками: перелік
назчальних дисциплін,
гоД:ини, форми
ко нтролю, %

100

100

немає

1.1 Підвищення
кваліфікації викладачів
постійного складу за
останні 5 років, %

100

100

нем ає

100

100

Найменування
по казника (нормативу)

1. Умови забезпечення
державної гарантії якості
вищої освіти

1. . Чисельність науково-

пе дагогічних
(педагогічних)
щ іацівників, що
оЄ слуговують
сг еціальність і працюють
у яавчальному закладі за
0(1 новним місцем роботи,
Яї:і займаються
в,ііоскопаленням
Ні івчально-методичного
заібезпечення, науковими

H6N

ає

Д'[|)СЛІДЖЄННЯМИ,
п дготовкою підручників
т$ навчальних
п зсібників, %

Результати освітньої
іяльності (рівень
ідготовки фахівців), не

олова комісії:

д.е.н., професор Язлюк Б.О.
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Значення показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

В ід хи леї ІН Я
фактичн ого
значені ІЯ
показник а від
норматив ного

2.1. 1. Успішно виконані
кон грольні завдання, %

90

100

+10

2.1. 2. Якісно виконані
кон грольні завдання
(оц нки «5» і «4»), %

50

83,3

+33,:

2.2 1. Успішно виконані
KOt [трольні завдання, %

90

100

+10

2.2 .2. Якісно виконані
KOI ітрольні завдання
(OD Інки «5» і «4»), %

50

66,7

+16, 7

2.3 .1. Успішно виконані
ко нтрольні завдання, %

90

100

+і( )

2.: >2. Якісно виконані
ко нтрольні завдання
(01 дінки «5» і «4»), %

50

83,3

+33 ,3

+

+

Найменування
пок азника (нормативу)
мен ле %
2.1.

Рівень знань
сту; [ЄНТІВ 3 дисциплін
зага льної підготовки:

2.2. Рівень знань
сту центів 3 природничонау кової
(фу ндаментальної)
під готовки:

2.3 . Рівень знань
СТ) 'дентів 3 спеціальної
(ф: іхової) підготовки:

3. Організація наукової
р с боти:
3. 1. Наявність у
С1 руктурі навчального
за кладу наукових

НЄУ :ає

_________________________________

Г ■олова комісії:

д.е.н.. професор Язлюк Б.С1
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Найменування
пок ізника (нормативу)

Фактичне
значення
показника

Значення показника
(нормативу)*

Відхилен ня
фактичн ЭГО
значенї я
показник^ від
норматив НОГО

ПІДР' ЭЗД1Л1В

3.2. Участь студентів у
науковій роботі (наукова
робс та на кафедрах та в
лабораторіях, участь в
наук ових конференціях,
конкурсах, виставках,
про( [вільних олімпіадах
тощэ)

немає

+

Голова експертної комісії:
декан факультету аграрної економіки і
меі[еджменту Тернопільського національного
економічного університету, доктор економічних
наук, професор
Член експертної комісії:
професор кафедри економіки, менеджменту 1
ма])кетингу Житомирського державного
університету імені Івана Франка, кандидат —
-----------------«омічних наук, професор
З експертним висновком озна
Рехтор Подільського держави
аграрно-технічного універси
доктор економічних наук, пр

Б.О. Язліок

Л. Д. Павл овська

.В. Іва нишин

21 лютого 2019 р.

Голова

К О М ІС ІЇ:

д.е.н., п р о ф е со р Язлюк Б.О.
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Додаток А
РЕЗУ Л ЬТ А Т И ВИ К О Н А Н Н Я К О М П Л Е К С Н И Х К О Н Т РО Л ЬН И Х Р О Б ІТ
здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми Економіка
спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
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дисциплін загальної підготовки

6

6

10 0

1

16,7

4

66,6

1

16,7

-

-

100

83,3

4,00

100

83,3

4,00

6

6

100

1

16,7

4

66,6

1

16,7

—

—

100

8 3 ,3

4,00

100

83,3

4,00

3 природничо--наукової підготовки
Бухгалтерський
облік
Всього

Голова комісії:

6

6

100

1

16,7

о
J

50,0

2

33,3

-

-

і 00

66,7

3,83

100

66,7

3,83

6

6

100

1

16,7

3

50,0

2

33,3

—

-

100

6 6 ,7

3,83

100

66,7

3,83

д.е.н., професор Язлюк Б. О.
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За резул ьтатам и
сам оаналізу
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3 дисциплін професійної та практичної підготовки
Економіка праці і
соціально-трудові
відносини
Потенціал і розвиток
підприємства

Всього
Разом за
спеціальністю

Голова комісії:
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1
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д.е.н., професор Язлюк Б. О.
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