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ВСТУП 
Історія Подільського державного аграрно-технічного університету бере 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

З 1956 до 1980 р. інститут очолював професор, доктор біологічних наук 
С.С. Сербін (майже 25 років). У 1960–1980-х роках матеріальна база інституту 
значно зміцніла та розширилась. У 1964 р. збудовано головний корпус, в 70–80-
х роках  приміщення факультетів механізації сільського господарства, 
економічного, ветеринарної медицини, нові гуртожитки із спортивним 
комплексом для студентів, 4 житлові будинки для викладачів. Зміцніла і 
матеріальна база навчально-дослідного господарства.  
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Впродовж 1980–1983 рр. на посаді ректора перебував кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент А.Т. Байдюк. У цей період відкриваються 
факультети механізації сільського господарства, економічний, ветеринарної 
медицини, підготовче відділення, факультет підвищення кваліфікації, 
проблемна лабораторія з селекції гречки. Інститут стає регіональним 
навчальним закладом, більшість його випускників працює в господарствах та 
державних установах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької, 
Івано-Франківської областей. Багато з них трудяться в інших областях України, 
а також Росії, Білорусії, Молдови і Казахстану.  

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

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

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

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

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

1.1. Структура університету 
У звітному році з метою підвищення ефективності освітньої діяльності та 

управління структурними підрозділами, упорядкування штатів і штатних 
нормативів навчально-наукові інститути реорганізовано у факультети. На 
сьогодні у структурі університету функціонує 5 факультетів: 

 агротехнологій і природокористування; 
 технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 
 ветеринарної медицини; 
 економічний; 
 інженерно-технічний. 
Крім того, до структури університету входять: інститут післядипломної 

освіти та дорадництва, науково-дослідний інститут круп‘яних культур 
ім. О.С. Алексеєвої та відокремлені структурні підрозділи: 2 технікуми 
(Хотинський, Кіцманський), 5 коледжів у Хмельницькій, Чернівецькій, 
Тернопільській та Івано-Франківській областях (Новоушицький, Шепетівський, 
Кам‘янець-Подільський, Бучацький та Снятинський), ботанічний сад, 
навчально-дослідне господарство «Поділля», ветеринарна клініка, студентська 
навчальна ферма, колекційний плодовий сад, навчально-наукова бібліотека на 
855 тис. примірників наукової, навчальної та спеціальної літератури.  

Навчальний процес, наукову, методичну та виховну роботу в університеті 
здійснюють 29 кафедр (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 
Кафедри університету (станом на 01.01.2016 р.) 

Факультет агротехнологій і природокористування 

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

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

7 Годівлі, розведення тварин і технології кормів 
8 Технології виробництва продукції тваринництва 
9 Технології переробки і стандартизації продукції тваринництва 

Факультет ветеринарної медицини 

10 Ветеринарного акушерства та хірургії 
11 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин 
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12 Інфекційних та інвазійних хвороб 
13 Фізіології, біохімії і морфології 

Економічний факультет 

14 Менеджменту організацій і адміністрування 
15 Обліку і аудиту 
16 Економіки підприємства 
17 Інформаційних технологій 
18 Фінансів і кредиту 
19 Історії, філософії та права 
20 Іноземних мов 

Інженерно-технічний факультет 

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

1.2. Якісний склад науково-педагогічних працівників 
Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 331 викладач, у 

тому числі 71 чол. – за контрактом або строковою угодою, 12 працівників – з 
погодинною оплатою праці, 21 внутрішній та 6 зовнішніх сумісників (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 
Якісний склад науково-педагогічних працівників 

(станом на 01.01.2016 р.) 

Посада Вчене звання Науковий ступінь Кількість Відсоток, % 

Професор (зав. кафедри) професор доктор наук 26 8,3 

Професор (зав. кафедри) доцент доктор наук 3 0,9 

Професор (зав. кафедри) доцент кандидат наук 15 4,8 

Доцент доцент кандидат наук 162 51,8 

Викладач (ст. викладач) без вч. зв. без наук. ст. 24 7,7 

Асистент без вч. зв. кандидат наук 28 8,9 

Асистент без вч. зв. без наук. ст. 73 23,3 

Всього 331 100 
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Цього року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 
2015 р. №47 «Про особливості формування навчальних планів на 
2015/2016 навчальний рік», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
04 лютого 2015 р. за №132/26577 та окремих норм Закону України «Про вищу 
освіту» вчена рада ухвалила рішення про перехід до навчального навантаження 
науково-педагогічних працівників в обсязі 600 годин уже у 
2015/2016 навчальному році. Відповідно чинні навчальні плани здобувачів 
вищої освіти за освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями 
були змінені шляхом зменшення кількості годин аудиторного навантаження та 
збільшення годин на самостійну роботу. 

Таблиця 1.3 
Аналіз штатного розпису кафедр 

на 2015-2016 навчальний рік (станом на 01.01.2016 р.) – у ставках 
          

№ 
з/п Назва кафедри 

В
сь

ог
о 

пр
оф

ес
ор

сь
ко

-
ви

кл
ад

ац
ьк

ий
 

ск
ла

д 

в т.ч. 
Всього  

навчально-
допоміжний 

персонал 

РАЗОМ ПВС, 
% 

НОП, 
% 

Разом, 
% 

ш
та

т.
 

пе
рс

. 

по
го

д.
 

оп
л.

 

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

Факультет агротехнологій та природокористування 

1 Землеустрою і кадастру 10,5 10,5 - 2 12,5 84,00 16,00 100 

2 Рослинництва, селекції, 
насінництва 10,75 10,25 - 2,5 13,25 81,13 18,87 100 

3 
Плодоовочівництва 
лісового та садово-
паркового господарства 

8,25 8,25 - 3 11,25 73,33 26,67 100 

4 Екології і збалансованого 
природокористування 9 8,75 0,25 2 11 81,82 18,18 100 

5 
Землеробства, 
ґрунтознавства та захисту 
рослин 

7,5 7 0,5 2 9,5 78,95 21,05 100 

6 
Агрохімії, хімічних і 
загальнобіологічних 
дисциплін 

7,55 7,55 - 2 9,55 79,06 20,94 100 

Всього по факультету 53,55 52,3 0,75 13,5 67,05 79,87 20,13 100 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

7 Годівлі, розведення  тварин 
і технології кормів 7,75 7,5 0,25 2,5 10,25 75,61 24,39 100 

8 Технології виробництва 
продукції тваринництва 5,5 5,5 - 2 7,5 73,33 26,67 100 

9 
Технології переробки і 
стандартизації продукції 
тваринництва 

5,5 5,5 - 1 6,5 84,62 15,38 100 

Всього по факультету 18,75 18,5 0,25 5,5 24,25 77,32 22,68 100 

Факультет ветеринарної медицини 
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10 Ветеринарного акушерства 
і хірургії 7,5 7,5 - 3 10,5 71,43 28,57 100 

11 Внутрішніх хвороб та 
гігієни тварин 7 6,80 0,2 2 9 77,78 22,22 100 

12 Інфекційних та інвазійних 
хвороб 7 7,00 - 3 10 70,00 30,00 100 

13 Фізіології, біохімії і 
морфології 10,25 10,25 - 3 13,25 77,36 22,64 100 

Всього по факультету 31,75 31,6 0,2 10 41,75 76,05 23,95 100 

Економічний факультет 

14 Менеджменту організацій і 
адміністрування 8,6 8,35 0,25 2 10,6 81,13 18,87 100 

15 Обліку і аудиту 12,5 12,5 - 2 14,5 86,21 13,79 100 

16 Інформаційних технологій 6,25 6,25 - 2 8,25 75,76 24,24 100 

17 Економіки підприємств 12 11,25 0,75 2 14 85,71 14,29 100 

18 Фінансів і кредиту 10,5 10,5 - 2 12,5 84,00 16,00 100 

19 Історії, філософії і права 11 11 - 1,5 12,5 88,00 12,00 100 

20 Іноземних мов 4,5 4,5 - 1 5,5 81,82 18,18 100 

Всього по факультету 65,35 64,35 1 12,5 77,85 83,94 16,06 100 

Інженерно-технічний факультет 

21 
Фізико-математичних та 
загальнотехнічних 
дисциплін 

14 14 - 2,5 16,5 84,85 15,15 100 

22 Машиновикористання в 
АПК 8,5 8,5 - 2 10,5 80,95 19,05 100 

23 Ремонту машин  та 
енергообладнання 7,3 7,3 - 4 11,3 64,60 35,40 100 

24 
Сільськогосподарських 
машині механізованих 
технологій 

7 7 - 2 9 77,78 22,22 100 

25 
Енергетики та 
електротехнічних систем в 
АПК 

13 12,75 0,25 3 16 81,25 18,75 100 

26 Охорони праці та 
фізичного виховання 11,3 11,3 - 2,5 13,8 81,88 18,12 100 

27 Професійної освіти 4,75 4,75 - 1 5,75 82,61 17,39 100 

28 Транспортних технологій 
та засобів АПК 7,05 6,55 0,5 3 10,05 70,15 29,85 100 

29 Тракторів, автомобілів  та 
енергетичних засобів 5,2 5,2 - 1,5 6,7 77,61 22,39 100 

Всього по факультету 78,1 77,35 0,75 21,5 99,6 78,41 21,59 100 

Всього по університету 247,5 244,05 2,95 63 310,5 79,71 20,29 100 

 
З метою визначення відповідності кваліфікації науково-педагогічних 

працівників займаним посадам, згідно з «Положенням про щорічне оцінювання 
науково-педагогічних працівників ПДАТУ», схваленим вченою радою 
університету (протокол №3 від 29 жовтня 2015 р.), у грудні 2015 р. було 
здійснене оцінювання науково-педагогічних працівників університету. В 
оцінюванні взяли участь 29 кафедр університету, всього було оцінено 
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219 науково-педагогічних працівників. Рівень роботи 114 науково-педагогічних 
працівників було оцінено як «високий», 105 науково-педагогічних 
працівників – «середній», незадовільний рівень роботи виявлено в 1 науково-
педагогічного працівника (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 
Результати щорічного оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників ПДАТУ (грудень 2015 р.) 

№ 
з/п Назва кафедри 

Всього 
НПП, що 
пройшли 

оціню-
вання 

Оцінка рівня діяльності 

низький середній високий 
Факультет агротехнологій та природокористування 

1 Землеустрою і кадастру 8 - 6 2 
2 Рослинництва, селекції, насінництва 8 - 2 6 

3 Плодоовочівництва лісового та садово-
паркового господарства 7 - 2 5 

4 Екології і збалансованого 
природокористування 8 - 3 5 

5 Землеробства, ґрунтознавства та захисту 
рослин 7 - 3 4 

6 Агрохімії, хімічних і 
загальнобіологічних дисциплін 9 - 3 6 

Всього по факультету 47 - 19 28 
Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

7 Годівлі, розведення  тварин і технології 
кормів 6 - 3 3 

8 Технології виробництва продукції 
тваринництва 5 - 3 2 

9 Технології переробки і стандартизації 
продукції тваринництва 5 - 1 4 

Всього по факультету 16 - 7 9 
Факультет ветеринарної медицини 

10 Ветеринарного акушерства і хірургії 7 1 3 3 
11 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин 5 - 3 2 
12 Інфекційних та інвазійних хвороб 6 - 1 5 
13 Фізіології, біохімії і морфології 8 - - 8 
Всього по факультету 26 1 7 18 

Економічний факультет 

14 Менеджменту організацій і 
адміністрування 6 - 2 4 

15 Обліку і аудиту 15 - 10 5 
16 Інформаційних технологій 7 - 4 3 
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17 Економіки  підприємств 9 - 6 3 
18 Фінансів і кредиту 11 - 5 6 

19 Історії, філософії і права 12 - 6 6 
20 Іноземних мов 5 - 3 2 
Всього по факультету 65  - 36 29 

Інженерно-технічний факультет 

21 Фізико-математичних та 
загальнотехнічних дисциплін 13 - 7 6 

22 Машиновикористання в АПК 8 - 5 3 
23 Ремонту машин та енергообладнання 8 - 4 4 

24 Сільськогосподарських машині 
механізованих технологій 7 - 2 5 

25 Енергетики та електротехнічних систем 
в АПК 8 - 4 4 

26 Охорони праці та фізичного виховання 12 - 8 4 
27 Професійної освіти 3 - 2 1 

28 Транспортних технологій та засобів 
АПК 3 - 1 2 

29 Тракторів, автомобілів  та енергетичних 
засобів 5 - 5 - 

Всього по факультету 65 - 38 29 

Всього по університету 219 1 105 114 
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РОЗДІЛ ІІ. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

2.1. Навчальна робота 

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

Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації університет 
здійснює відповідно до рішення АК України (протокол №109 від 3 червня 
2014 р.). Освітню діяльність університет здійснює за 48 напрямами підготовки 
фахівців та спеціальностями, з них 15 – акредитовані за ІІ рівнем, 18 – за 
ІІІ рівнем та 15 – за ІV рівнем акредитації.  

80% складають спеціальності, акредитовані за ІV рівнем відповідно до 
напрямів підготовки фахівців, акредитованих за ІІ рівнем. 

Організацію навчального процесу здійснюють навчальні підрозділи 
університету відповідно до галузевих стандартів, навчальних планів за всіма 
напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший 
спеціаліст», «спеціаліст», та освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за денною 
та заочною формами навчання. 

Таблиця 2.1 
Напрями підготовки та спеціальності за якими  

здійснюється освітня діяльність  

№ 
з/п 

Шифр та 
найменування галузі 

знань 

Код та найменування напряму 
підготовки та спеціальності 

Рівень 
акреди-

тації 

Термін 
 дії  

ліцензії 
1 0101  Педагогічна 

освіта 
6.010104 
 

Професійна освіта. 
(Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва) 

ІІ 
 

01.07.2025 
 

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

ІV 01.07.2025 

2 0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030504 
 

Економіка підприємства ІІ 
 

01.07.2019 
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7.03050401 
8.03050401 

Економіка підприємства 
(за видами економічної 
діяльності) 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 

6.030508 Фінанси і кредит ІІ 
 

01.07.2025 
 

7.03050801 
8.03050801 
 

Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 
програмами) 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2019 

6.030509 
7.03050901 
8.03050901 

Облік і аудит ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2019 
01.07.2018 
01.07.2018 

3 0306 Менеджмент і 
адміністрування 

6.030601 Менеджмент ІІ 01.07.2019 
7.03060101 
8.03060101 

Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2019 

4 0401 Природничі 
науки 

6.040106 
 

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування  

ІІ 
 

01.07.2018 
 

7.04010601 
8.04010601 

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 

5 0701 Транспорт і 
транспортна 
інфраструктура 

6.070101 Транспортні технології 
(за видами транспорту) 

ІІ 01.07.2019 

7.07010102 
 

Організація перевезень і 
управління на 
автотранспорті (за 
видами транспорту) 

ІІІ 01.07.2019 

7.07010104 
8.07010104 

Організація і 
регулювання дорожнього 
руху 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 

6.070106 Автомобільний 
транспорт 

ІІ 01.07.2019 

7.07010601 Автомобілі та 
автомобільне 
господарство 

ІІІ 01.07.2019 

6 0801 Геодезія та 
землеустрій 

6.080101 Геодезія, картографія та 
землеустрій 

ІІ 01.07.2025 

7.08010103 Землеустрій  та кадастр ІІІ 01.07.2025 
8.08010103  Землеустрій та кадастр ІV 01.07.2020 

7 0901 Сільське 
господарство і 
лісництво 

6.090101 
7.09010101 
8.09010101 

Агрономія ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2018 
01.07.2018 

6.090103                     Лісове і садово-паркове 
господарство 

ІІ 01.07.2019 

7.09010104 
8.09010104 

Плодоовочівництво і 
виноградарство 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2025 

6.090102 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

ІІ 01.07.2018 
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7.09010201 
8.09010201 

Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 

8.09010303 Садово-паркове 
господарство 

ІV 01.07.2020 

8 1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва 

6.100101 Енергетика та 
електротехнічні системи 
в агропромисловому 
комплексі 

ІІ 01.07.2018 

7.10010101 Енергетика  
сільськогосподарського 
виробництва 

ІІІ 01.07.2018 

6.100102 Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва 

ІІ 01.07.2018 

8.10010201 Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислових 
підприємств 

ІV 01.07.2020 

8.10010202 Транспортні технології 
та засоби в 
агропромисловому 
комплексі 

ІV 01.07.2020 

7.10010203 
8.10010203 

Механізація сільського 
господарства 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 

9 1101 Ветеринарія 6.110101 Ветеринарна медицина ІІ 01.07.2018 

7.11010101 
8.11010101 

Ветеринарна медицина 
(за видами) 

ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 

Перепідготовка спеціалістів 
10 0305 Економіка та 

підприємництво 
7.03050901 
 

Облік і аудит  ІІІ 01.07.2018 

11 0306 Менеджмент і 
адміністрування 

7.03060101 
 

Менеджмент організацій  
і адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

ІІІ 01.07.2018 

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

 
Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-
яких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій; він 
спрямований на створення умов для самореалізації особистості, забезпечення 
потреб суспільства та держави у кваліфікованих фахівцях. 

У 2015 р було акредитовано 8 напрямів підготовки та спеціальностей:  
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за освітнім ступенем «Бакалавр» 
- 6.010104 «Професійна освіта. (Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва)»; 
- 6.030508 «Фінанси і кредит»; 
- 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; 
- 6.030601 «Агрономія»; 
- 6.030509 «Облік і аудит»; 
- 6.030504 «Економіка підприємства»; 

за ОКР «Спеціаліст» 
- 7.08010103 «Землеустрій  та кадастр»; 

за освітнім ступенем «Магістр» 
- 8.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство». 

Первинну акредитацію пройшли 3 спеціальності за освітнім ступенем 
«Магістр»: 

- 8.08010103 «Землеустрій та кадастр»; 
- 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових 

підприємств»; 
- 8.10010202  «Транспортні технології та засоби в агропромисловому 

комплексі». 
У звітному періоді діяльність університету була спрямована на: 
− динамічний розвиток наукових досліджень,  
− підтримання і розвиток перспективних наукових напрямів,  

− забезпечення визнаних стандартів якостей навчального процесу, 
високої конкурентоспроможності університету на регіональному та 
національному освітянському ринках,  

− створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, 
виконання університетом його функцій як центру інтелектуального життя та 
культурної діяльності.  

 

2.2. Формування контингенту студентів 
У Подільському державному аграрно-технічному університеті 

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

Станом на 01.01.2016 р. в інститутах, навчально-консультаційних 
центрах, коледжах і технікумах університету загалом навчається 7835 студентів 
(минулорічний показник – 8856 студентів). За кошти державного бюджету 
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, 
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спеціаліста та освітніми ступенями бакалавра, магістра здобувають 
5038 студентів (минулорічний показник – 5302 студенти), за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 2797 студентів (минулорічний показник – 3354 студенти) 
(табл. 2.2). 

Порівняно з минулим роком загальна кількість студентів зменшилась на 
12%. Це передусім пов‘язано зі значним зменшенням контингенту студентів 
заочної форми навчання – на перший курс зараховано на 31% менше студентів, 
ніж минулого року. Однією з причин зменшення кількості студентів платної 
форми навчання є порушення умов контракту та відрахування за власним 
бажанням, а також переведення найкращих за рейтингом студентів або 
студентів, що потребують соціального захисту і навчаються за кошти фізичних 
та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.   

Головною причиною відрахування є порушення студентами навчального 
плану, причому переважно на 1–2 курсах. Ротація студентів між різними ВНЗ 
майже відсутня. 

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

 другий рік поспіль позитивні результати демонструє використання у 
навчальному процесі електронного журналу обліку відвідування занять 
студентами університету. Результати перевірок свідчать про покращення 
відвідування навчальних занять студентами денної форми навчання;  

 попередження недисциплінованих студентів здійснюються під час 
старостатів;  

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

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

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

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

з боку деканатів, кураторів груп;  
 залучення органів студентського самоврядування до виховної роботи. 
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Таблиця 2.2 
Інформація про контингент студентів в розрізі напрямів підготовки та спеціальностей  

а) денна форма навчання СТАНОМ на 01.01.2016 р. 
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Бакалаври 239 48 97 48  432 196 312 8 65 162  251 16   502 39 34 61 88 222 1664 

Спеціалісти 21 5 10  4 40 27 62   34 58  2 13 14 121 3 6 7 16 32 282 

Магістри 18 5 9 17 9 58 30 59 15 14  56 1   5 91 16 15 39 27 97 341 

Всього 284 58 116 65 13 530 253 433 23 79 196 114 252 18 13 19 714 58 55 107 131 351 2287 

в т.ч.: 
державні 231 36 68 34 8 377 225 280 11 38 130 96 193 10 13 16 507 11 12 19 86 128 1517 

комерційні 53 22 48 31 5 159 28 153 12 41 66 18 59 8 0 3 207 47 43 88 45 223 770 
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б) заочна форма навчання СТАНОМ на 1.01.2016р. 
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Бакалаври 276 30 60 27  393 207 14 47 151 206  11   429 53 85 265 43 446 1475 

Спеціалісти 14 6 4  2 26 16   23  29 3 3 9 67  14 46 7 67 176 

Магістри 5 5 14 5 1 30 11 20   2 16   2 40 4 9 23 17 53 134 

Всього 295 41 78 32 3 449 234 34 47 174 208 45 14 3 11 536 57 108 334 67 566 1785 

в т.ч.: 
державні 115 8 3 4 3 133 76 3 23 71 97 40 0 0 9 243 6 6 9 6 27 479 

комерційні 180 33 75 28 0 316 158 31 24 103 111 5 14 3 2 293 51 102 325 61 539 1306 
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в) відокремлені структурні підрозділи ПДАТУ (станом на 01.01.2016 р.) 
 

Найменування структурного 
підрозділу 

Форма навчання 
Всього 

Денна Заочна 

Всього 
В тому числі 

Всього 
В тому числі 

Всього 
В тому числі 

держ. ком. держ. ком. держ. ком. 

Бучацький коледж ПДАТУ 618 556 62 54 34 20 672 590 82 

Коледж ПДАТУ 896 734 162 183 110 73 1079 844 235 

Кіцманський технікум ПДАТУ 494 425 69 204 110 94 698 535 163 

Новоушицький коледж ПДАТУ 404 367 37 59 45 14 463 412 51 

Снятинський коледж  ПДАТУ 309 291 18 0 0 0 309 291 18 

Хотинський технікум ПДАТУ 253 215 38 50 43 17 303 258 55 

Шепетівський коледж ПДАТУ 209 104 105 20 8 12 229 112 117 

Всього 3183 2692 491 570 350 230 3753 3042 721 
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Таблиця 2.3  
Причини відрахування студентів ПДАТУ у 2015 р. 

Причина відрахування 
бакалаври спеціалісти магістри 

всього 
денна заочна всього денна заочна всього денна заочна всього 

Невиконання навчального плану 91 169 260 14 23 37 12 8 20 317 
За власним бажанням 31 21 52 6 3 9 7 5 12 73 
Неявка на сесію  1 1  1 1  1 1 3 
Неявка з академічної відпустки 3 7 10 2 1 3 2 1 3 16 
З причини смерті 1 1 2   0   0 2 
Неявка на ДЕК 2 5 7 4 1 5   0 12 
Порушення умов контракту 3 63 66 3 2 5 1  1 72 
Пропуски занять 2  2 1  1   0 3 
За результатами ДЕК  2 2 1  1  1 1 4 
Порушення дисципліни  1 1   0   0 1 
Всього 133 270 403 31 31 62 22 16 38 503 
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Таблиця 2.4 
Динаміка руху студентів   

а) денної форми навчання 
 

№ 
з/п Назва показника 

Роки 
2012 2013 2014 2015 

бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього 
1. Всього студентів у 

ВНЗ на 10.10. 
відповідного року 

2333 380 225 2938 2008 243 205 2456 1786 291 244 2321 1617 356 240 2213 

2. Кількість студентів, 
яких відраховано, 
всього 

125 30 4 159 98 14 11 123 64 9 7 80 133 31 22 186 

у т. ч.:        
  за академічну 
неуспішність 

102 17 4 123 85 7 10 102 41 5 5 51 91 14 12 117 

за грубі порушення 
дисципліни 0   0 0   0 0   0 1   1 

у зв‘язку з 
переводом до інших 
ВНЗ 

3   3 0   0 1   1    0 

інші причини 20 13  33 13 7 1 21 22 4 2 28 41 17 10 68 
3. Кількість студентів, 

які зараховані на 
старші курси, всього 

40 6 4 50 48 4  52 42 4  46 64  12 76 

у т. ч. переведених 
із інших ВНЗ; 2   2 9   9 5   5 4 1  5 

 поновлених на 
навчання 38 6 4 48 39 4  43 37 4  41 23  3 26 
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б) заочної форми навчання 
 

№ 
з/п Назва показника 

Роки 
2012 2013 2014 2015 

бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього бак. спец. маг. всього 
1. Всього студентів у 

ВНЗ на 10.10. 
відповідного року 

2274 465 293 3032 1843 443 278 2564 2000 314 216 2530 1774 267 133 2174 

2. Кількість студентів, 
яких відраховано, 
всього 

169 17 10 196 240 14  254 156 13 6 175 270 31 16 317 

у т. ч.:        
  за академічну 
неуспішність 

115 11 9 135 179 10  189 127 10 4 141 169 23 8 200 

за грубі порушення 
дисципліни 0   0 0   0 0   0    0 

у зв‘язку з 
переводом до інших 
ВНЗ 

7   7 1   1 1   1    0 

інші причини 47 6 1 54 60 4  64 28 3 2 33 101 8 8 117 
3. Кількість студентів, 

які зараховані на 
старші курси, всього 

72 7 2 81 54 4  58 45 2 1 48 109  3 112 

у т. ч. переведених 
із інших ВНЗ; 13   13 3   3 3   3 1   1 

 поновлених на 
навчання 59 7 2 68 51 4  55 42 2 1 45 22   22 
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2.3. Підсумки прийому на навчання студентів у 2015 р. 

Вступна кампанія у 2015 р. проводилася на підставі «Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році», Правил прийому 
до Подільського державного аграрно-технічного університету» та інших 
чинних нормативно-правових документів.  

План державного замовлення в університеті за всіма рівнями, напрямами 
підготовки та спеціальностями виконаний на 100% в обсязі 851 особа, в т.ч. – 
«Бакалавр» – 417 осіб, «Спеціаліст» – 324, та «Магістр» – 110 осіб. 

 
Рис. 1. Динаміка чисельності студентів у 2015 р. 

2.  

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

навчання на освітній ступінь «Бакалавр» склала 331 особу, за кошти фізичних 
та юридичних осіб – 195. 

Загальна чисельність вступників на освітній ступінь «Бакалавр» денної 
форми навчання склала 526 осіб, що є меншим на 14 осіб порівняно з рівнем 
2014 р. 

За заочною формою навчання на освітній ступінь «Бакалавр» зараховано 
183 особи, в т.ч. за державним замовленням – 86 осіб, за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 97. 

В цілому, на освітній ступінь «Бакалавр» зараховано 709 осіб, що на 
149 осіб менше від рівня 2014 року (858 осіб). 

В розрізі факультетів на освітній ступінь «Бакалавр» зараховано: 
 інженерно-технічний факультет – 254 вступники, в т.ч. на денну форму 

навчання – 191, на заочну форму – 63; 
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 факультет агротехнологій і природокористування – 167 вступників, в 
т.ч. на денну форму навчання – 121, на заочну форму – 46; 

 факультет ветеринарної медицини – 92 вступники денної форми 
навчання; 

 економічний факультет – 137 вступників, в т.ч. на денну форму 
навчання – 79, на заочну форму – 58; 

 факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва 
– 59 вступників, в т.ч. на денну форму навчання – 43, на заочну форму – 
16 осіб. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 
Загальна кількість вступників за державним замовленням денної форми 

навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» склала 244 особи, за 
кошти фізичних та юридичних осіб – 33 особи. 

В цілому у 2015 році на денну форму навчання було прийнято 277 
вступників, що на 74 особи менше рівня 2014 року. 

За заочною формою навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Спеціаліст» зараховано 156 осіб, в т.ч. за державним замовленням – 80 осіб, за 
кошти фізичних та юридичних осіб – 76. 

В цілому, на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» до 
Університету зараховано 433 особи (у 2014 році – 578 осіб). 

В розрізі факультетів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 
зараховано: 

 інженерно-технічний факультет – 173 вступники, в т.ч. на денну форму 
навчання – 115, на заочну форму – 58; 

 факультет агротехнологій і природокористування – 64 вступників, в т.ч. 
на денну форму навчання – 42, на заочну форму – 22; 

 факультет ветеринарної медицини – 62 вступники денної форми 
навчання; 

 економічний факультет – 92 вступники, в т.ч. на денну форму навчання 
– 32, на заочну форму – 60; 

 факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва 
– 42 вступники, в т.ч. на денну форму навчання – 26, на заочну форму – 16 осіб. 

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

навчання на освітній ступінь «Магістр» склала 86 осіб, за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 130 осіб. 

В цілому у 2015 році на денну форму навчання було прийнято 
216 вступників, що на 38 осіб більше рівня 2014 року. 



25 
 

За заочною формою навчання на освітній ступінь «Магістр» зараховано 
78 осіб, в т.ч. за державним замовленням – 24 особи, за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 54. 

Разом на освітній ступінь «Магістр» до Університету у 2015 році 
зараховано 294 осіб (2014 рік – 241 особу). 

В розрізі факультетів на освітній ступінь «Магістр» зараховано: 
 інженерно-технічний факультет – 86 вступників, в т.ч. на денну форму 

навчання – 67, на заочну форму – 19; 
 факультет агротехнологій і природокористування – 88 вступників, в т.ч. 

на денну форму навчання – 57, на заочну форму – 31; 
 факультет ветеринарної медицини – 30 вступників денної форми 

навчання; 
 економічний факультет – 69 вступників, в т.ч. на денну форму навчання 

– 45, на заочну форму – 24; 
 факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва 

– 21 вступник, в т.ч. на денну форму навчання – 17, на заочну форму – 4 особи. 

 
Рис. 2. Прийом на навчання в розрізі факультетів 

 
В цілому, набір до ПДАТУ у 2015 році на державну форму фінансування 

склав 851 особу, що на 7 осіб менше рівня 2014 року, у тому числі на освітній 
ступінь «Бакалавр» – 417 осіб, «Спеціаліст» – 324 особи, «Магістр» – 110 осіб. 

Набір на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2015 році 
склав 585 осіб (у 2014 році – 819 осіб), у тому числі на освітній ступінь 
«Бакалавр» – 292 особи, «Спеціаліст» – 109 осіб, «Магістр» – 184 особи. 

Порівняно з 2014 роком кількість вступників за освітніми рівнями 
«Бакалавр» та «Спеціаліст» зменшилась, за освітнім рівнем «Магістр» – зросла. 
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Ліцензійні обсяги виконані лише за освітнім рівнем «Магістр» 
спеціальності «Ветеринарна медицина». 

Загальна кількість вступників до ПДАТУ у 2015 році склала 1436 осіб (у 
2014 році – 1677 осіб), в т.ч. за державним замовленням – 851 особа, за кошти 
фізичних та юридичних осіб – 585 осіб. 
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Таблиця 2.5 
Аналіз вступу до ПДАТУ у 2015 році  

 
Бакалавр Спеціаліст Магістр 

Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма 
Бюджет Комерція Бюджет Комерція Бюджет Комерція Бюджет Комерція Бюджет Комерція Бюджет Комерція 

331 195 86 97 244 33 80 76 86 130 24 54 
526 183 277 156 216 78 

 
709 + 163 

 
433 

 

 
294 

 
1436 
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2.4. Підвищення якості підготовки фахівців 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1, п.1.24) якість 
освітньої діяльності – це рівень організації освітнього процесу у вищому 
навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 
здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє засвоєнню нових знань.  

Задекларована в Законі автономія університету вимагає побудови 
внутрішньої системи якості, яка має відповідати, з одного боку, вимогам 
стандарту ISO 9001, що закладений в документі, прийнятому в рамках 
Болонського процесу в 2005 році «Стандарти та керівні принципи забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти», а з іншого – внутрішнім 
потребам університету.  
 Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та 
перевірка результатів навчання, успішності студентів, поліпшення освітніх 
програм, мотивація співробітників, покращення рівня викладання. Фактично 
система якості освіти складається із таких підсистем: 

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

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

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

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

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

− на інженерно-технічному факультеті навчальні програми дисциплін 
доповнено питаннями вивчення новітніх технологій у сільському господарстві 
та технологічного забезпечення аграрного виробництва новітніми зразками 
техніки.  
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2. Досягнення стовідсоткового забезпечення навчальних дисциплін 
навчально-методичними матеріалами, їх друк та розміщення у внутрішньо-
університетській мережі.  

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

4. Запровадження інтерактивних технологій навчання та електронного 
тестування для поточного контролю. 

На сучасному етапі інтенсивне впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній процес для університету є стратегічним 
пріоритетом, адже є необхідною умовою формування інформаційного 
суспільства та конкурентоспроможної економіки. 

Одним із першочергових завдань, поставлених перед співробітниками 
Університету, є також розроблення інформаційно-аналітичної системи 
контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів. У 2015 році 
запроваджено використання електронного журналу обліку відвідування 
навчальних занять. 

У 2015 році в університеті розпочато широкомасштабну інформатизацію 
самостійної роботи студентів. З метою планомірного впровадження в 
навчальний процес сучасних інформаційних та освітніх технологій було 
запроваджено дистанційні елементи у навчанні із застосуванням платформи 
електронного навчання Moodle. 

Таблиця 2.6 
Забезпеченість комп’ютерною технікою факультетів університету 

№ 
з/п Факультет Кількість ПК 

Кількість 
мультимедійних 

аудиторій 
1 Економічний факультет 165 3 

2 Факультет агротехнологій і 
природокористування 76 3 

3 Інженерно-технічний факультет 74 4 

4 Факультет технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва 16 3 

5 Факультет ветеринарної медицини 14 1 
Разом по університету 345 14 

 
Пріоритетним завданням Університету є його всебічне представлення в 

інформаційному просторі. Важливим кроком у досягненні цієї мети є розробка 
та підтримка веб-ресурсів, що забезпечують висвітлення інформації в мережі 
Інтернет про історію, діяльність та перспективи університету.  
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Одним із важливих показників діяльності університету та його окремих 
навчальних підрозділів є успішність і якість знань студентів (табл. 2.7). 

Якщо розглядати результати екзаменаційної сесії в розрізі факультетів, 
варто відзначити, що найкращі показники продемонстровано на факультеті 
ветеринарної медицини. Уже третій рік поспіль у них найвищий загальний 
відсоток успішності – 97,5%. Найвищим є і середній бал успішності, який склав 
4,2. 

За результатами зимової екзаменаційної сесії 2015–2016 н.р. на 
факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
показники середнього балу – 3,8, загальний відсоток успішності – 74,31%. 

На факультеті агротехнологій і природокористування середній бал 
успішності склав 3,88. Загальний відсоток успішності склав 94,06%. 

Попри те, що на інженерно-технічному факультеті середній бал склав 
всього 3,64, загальний відсоток успішності склав 80,61%. 

На економічному факультеті середній бал успішності склав 3,98, 
загальний відсоток успішності – 97,54%. 

У 2015 році троє студентів університету отримали іменні академічні і 
соціальні стипендії, а саме: 

 академічну стипендію Президента України – КАЧАН Ірина Русланівна, 
студентка магістратури факультету агротехнологій і природокористування; 

 соціальну стипендію Верховної Ради України – ГРОХОЛЬСЬКА Наталія 
В‘ячеславівна, студентка факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва; 

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

Отже, можна зробити висновок, що у студентства нашого університету є 
значний потенціал і вони можуть демонструвати гарні результати в навчанні. 
Головне завдання викладачів – надавати якісні знання, а студентам відповідно 
відвідувати заняття і звести показники пропусків занять до мінімуму. 
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Таблиця 2.7 
Інформація про успішність і відвідування занять студентами  

за І семестр 2015-2016 н. р.  
 

Факультет, інститут 

Кількість студентів 
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фа
ку

ль
те

ту
 

Н
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1 
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Факультет агротехнологій і 
природокористування 574 513 419 68 203 111 37 94 3,88 94,06 2896 5,0 1759 3,1 12 

Факультет технології 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

252 252 181 28 110 40 3 71 3,8 74,31 3436 13,6 1452 5,8 2 

Факультет ветеринарної 
медицини 408 367 358 54 108 155 41 9 4,2 97,50 2148 5,3 1090 2,7 4 

Інженерно-технічний факультет 728 719 481 68 298 91 30 238 3,64 80,61 2039 2,8 706 1,0 6 

Економічний факультет 346 346 333 70 158 68 37 14 3,98 97,54 1360 3,9 493 1,4 15 

Всього 2308 2234 1772 282 877 465 148 426 3,9 88,80 11879 5,1 5502 2,4 39 
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Під час моніторингу знань студентів, окрім обов‘язкових заходів з 
контролю та державної атестації, здійснювався вхідний контроль, ректорські 
контрольні роботи (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 
Результати проведення ректорських контрольних робіт 

№ 
з/п 

 Шифр і назва напряму 
підготовки (спеціальності) Курс Назва дисципліни 

К
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1 6.0990101 Агрономія 2 
стн Виноградарство 6 (60%) 3,67 100% 67% 

2 6.0990101 Агрономія 2 
стн Кормовиробництво 21 (58%) 3,57 95% 52% 

3 

6.040106 Екологія, 
охорона навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування 

2 Сільськогосподарсь
ка екологія 10 (71%) 4,6 100% 100% 

4 
6.080101 Геодезія, 
картографія та 
землеустрій 

2 Метрологія і 
стандартизація 28 (88%) 3,29 79% 46% 

5 6.090103 Лісове і садово-
паркове господарство 3 Лісова 

фітопатологія 5 (71%) 4,2 100% 80% 

6 6.090102 ТВППТ 1 Етологія 26 (100%) 4,7 100% 100% 

7 6.090102 ТВППТ 3 Годівля с.-г. тварин 
і технологія кормів 11 (48%) 4,36 100% 82% 

8 

6.090102 ТВППТ 

4 

Технологія 
виробництва 

продукції 
свинарства 

14 (67%) 3,64 71% 64% 

9 6.110101 Ветеринарна 
медицина 3 Загальна і 

спеціальна хірургія 18 (37%) 4,11 100% 89% 

10 6.110101 Ветеринарна 
медицина 2 Фізіологія тварин 26 (40%) 3,88 100% 69% 

11 6.110101 Ветеринарна 
медицина 4 

Ветеринарно-
санітарна 

експертиза 
26 (59%) 4,08 100% 88% 

12 6.030509 Облік і аудит 2 Мікроекономіка 17 (100%) 4,24 100% 76% 

13 6.030601 Менеджмент 
організацій 4 Організація 

біржової справи 18 (82%) 4,44 100% 89% 

14 6.030508 Фінанси і 
кредит 4 Казначейська справа 3 (60%) 4,33 100% 100% 

15 6.030508 Фінанси і 
кредит 

1 
стн 

Бухгалтерський 
облік 24 (65%) 3,46 100% 75% 

16 6.100102 Процеси, 2 Трактори і 14 (74%) 3,14 100% 14% 
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машини та обладнання 
АПВ 

автомобілі 

17 
6.100101 Енергетика та 
електротехнічні системи 
в АПК 

1 
Інженерна та 
комп‘ютерна 

графіка 
24 (92%) 3,08 75% 25% 

18 
6.100101 Енергетика та 
електротехнічні системи 
в АПК 

4 

Основи технічної 
експлуатації 

енергообладнання 
та засобів керування 

9 (60%) 4,44 100% 100% 

19 6.070101 Транспортні 
технології 3 Вантажні 

перевезення 8 (67%) 3,5 100% 50% 

20 7.10010203 Механізація 
сільського господарства спец Інженерний 

менеджмент 33 (67%) 3,76 100% 67% 

 
2.5. Державна атестація випускників 

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

Згідно зі звітами ДЕК, у 2015 році 1550 студентів закінчили відповідний 
цикл навчання за всіма формами навчання, здобули вищу освіту за 
відповідними рівнями та отримали дипломи встановленого зразка. 

Таблиця 2.9 
Випуск студентів ПДАТУ в 2014-2015 н.р. 

Назва напряму підготовки або 
спеціальності 

Денна форма Заочна форма 

всього в т.ч. всього 
 

в т.ч. 
держ. ком. держ. ком. 

Бакалаври 
Агрономія 56 55 1 28 4 24 
Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансованого 
природокористування 

9 8 1 17  17 

Геодезія, картографія та 
землевпорядкування 22 5 17 22  22 

Лісове і садово-паркове господарство 9 8 1 12  12 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 57 56 1 16 8 8 

Ветеринарна медицина 74 65 9    
Процеси, машини та обладнання АПВ 65 59 6 77 35 42 
Енергетика та електротехн. системи АПК 28 25 3 19 8 11 
Професійна освіта    14  14 
Транспортні технології 33 17 16 29 4 25 
Автомобільний транспорт 3  3 9  9 
Менеджмент 29 24 5 20 4 16 
Облік і аудит 25 24 1 106 3 103 
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Економіка підприємства 6 3 3 9 1 8 
Фінанси і кредит 16  16 30  30 
Разом бакалаврів 432 349 83 408 67 341 

Спеціалісти 
Агрономія 23 17 6 23 15 8 
Плодоовочівництво і виноградарство 4 4     
Екологія та охорона навколишнього 
середовища 

15 9 6 2 2  

Землеустрій та кадастр 13 3 10 25 2 23 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

28 26 2 11 11  

Ветеринарна медицина 77 30 47    
Механізація сільського господарства 40 39 1 19 19  
Енергетика сільськогосподарського 
виробництва 

43 30 13 48 14 34 

Організація і регулювання дорожнього 
руху 

14  14 5  5 

Автомобілі та автомобільне 
господарство 

11  11    

Організація перевезень і управління на 
транспорті 

24 5 19 13  13 

Менеджмент  13 12 1 7 5 2 
Облік і аудит 7 7  72 4 68 
Економіка підприємства 6 2 4    
Фінанси і кредит  5 1 4 11  11 
Разом спеціалістів 323 185 138 236 72 164 

Магістри 
Агрономія 16 15 1    
Плодоовочівництво і виноградарство 3 3     
Екологія та охорона навколишнього 
середовища 8 5 3 4 1 3 

Лісове і садово-паркове господарство       
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 14 11 3 1  1 

Ветеринарна медицина 19 5 14    
Механізація сільського господарства 16 9 7 7 6 1 
Професійна освіта 4 2 2    
Організація і регулювання дорожнього 
руху    4  4 

Менеджмент  17 2 15 9  9 
Облік і аудит    19  19 
Економіка підприємства       
Фінанси і кредит     10  10 
Разом магістрів 97 52 45 54 7 47 
Разом студентів по університету 852 586 266 698 146 552 
 852 698 
 1550 
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2.6. Практична підготовка 

Базами практичного навчання студентів університету є навчальні, 
навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії університету та 
його відокремлених підрозділів, у першу чергу − навчально-дослідних 
господарств (далі − НДГ), де проводяться лабораторні та практичні заняття, 
навчальні, виробничі, технологічні, науково-дослідні та інші види практик. 

З цією метою в університеті створено науково-виробничий центр 
«Поділля», лабораторія «Навчальна пасіка», студентська навчальна 
свиноферма. В 4 областях регіону розширено бази практик на провідних 
сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах, а саме: 

 в Тернопільській області – ТОВ «Бучачхлібпром», фермерське 
господарство «Гадз», яке має 800 га саду, закладеного за новітніми світовими 
технологіями. 

 в Чернівецькій та Хмельницькій областях – корпорація «Сварог Вест 
Груп», ТОВ «Перлина Поділля» 

 в Івано-Франківській області – ПП «Аронія», ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт», яке функціонує в багатьох областях та багато інших. 

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

 «Механізація сільського господарства»; 
 «Агрономія». 

 
2.7. Методична робота 

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

1) методичні рекомендації: щодо організації відкритих занять, 
взаємовідвідування та контрольних відвідувань; щодо організації та проведення 
науково-дослідної практики; критерії та порядок розподілу навчальних 
дисциплін між профільними кафедрами;  

2) положення про:  
− організацію освітнього процесу; 
− проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників; 
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− робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації 
щодо її розробки; 

− порядок створення та організацію робот Екзаменаційної комісії; 
− право власності та захист авторських прав у галузі дистанційного 

навчання; 
−  оцінювання знань здобувачів вищої освіти за європейською кредитно-

трансферною системою; 
− відкриті заняття; 
− видачу диплома з відзнакою випускникам; 
− науково-методичну раду; 
− планування й облік науково-педагогічної діяльності; 
− навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми; 
− навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни; 
− проведення практик студентів. 

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

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

Таблиця 2.10 
Методичні матеріали, схвалені науково-методичною радою університету у 

2015 році до використання в навчальному процесі 

№ 
з/п Назва кафедри Методичні 

матеріали 

Навчально-
методичні 
комплекси 

Факультет агротехнологій та природокористування 
1 Землеустрою і кадастру 1 - 
2 Рослинництва, селекції ,насінництва 4 - 

3 Плодоовочівництва лісового та садово-
паркового господарства 4 - 

4 Екології і збалансованого природокористування 3 - 
5 Землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин 5 - 
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6 Агрохімії, хімічних і загальнобіологічних 
дисциплін 9 - 

Всього по факультету 26 - 
Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

7 Годівлі, розведення  тварин і технології кормів 16 - 
8 Технології виробництва продукції тваринництва 4 - 

9 Технології переробки і стандартизації продукції 
тваринництва 2 - 

Всього по факультету 22 - 
Факультет ветеринарної медицини 

10 Ветеринарного акушерства і хірургії 9 - 
11 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин 8 - 
12 Інфекційних та інвазійних хвороб 4 1 
13 Фізіології, біохімії і морфології 14 - 
Всього по факультету 35 1 

Економічний факультет 
14 Менеджменту організацій і  адміністрування 6 3 
15 Обліку і аудиту 30 1 
16 Інформаційних технологій 17 - 
17 Економіки  підприємств 20  
18 Фінансів і кредиту 11 2 
19 Історії, філософії і права 3 - 
20 Іноземних мов 7 - 
Всього по факультету 94 6 

Інженерно-технічний факультет 

21 Фізико-математичних та загальнотехнічних 
дисциплін 3 1 

22 Машиновикористання в АПК - - 
23 Ремонту машин  та енергообладнання - - 

24 Сільськогосподарських машині механізованих 
технологій 2 - 

25 Енергетики та електротехн. систем в АПК 17 - 
26 Охорони праці та фізичного виховання - 1 
27 Професійної освіти 7 - 
28 Транспортних технологій та засобів АПК - - 
29 Тракторів, автомобілів  та енергетичних засобів - - 
Всього по факультету 29 2 

Всього по університету 206 9 
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Включення сфери освіти в систему ринкових відносин вимагає оновлення 
її змісту та вдосконалення методик. Основні напрями таких трансформацій 
вищої освіти передбачають, перш за все, інтеграцію освіти з практичною 
діяльністю та наукою, перехід до посилення індивідуального підходу, розвитку 
творчої особистості студентів. Ці напрями відображають об‘єктивні тенденції 
розвитку, що виявляються в передовому педагогічному досвіді та обумовлюють 
використання нетрадиційних форм, методів і засобів навчання та виховання, 
зокрема, нових форм активності студентів, які поєднують у собі навчання та 
працю. 
 Досягнення стовідсоткового забезпечення навчальних дисциплін 
навчально-методичними матеріалами, їх друк та розміщення у внутрішньо-
університетській мережі, використання мультимедійного обладнання під час 
лекційних і семінарських занять, запровадження інтерактивних технологій 
навчання та електронного тестування під час поточного контролю, підвищення 
вимог до результатів самостійної роботи студентів – ось орієнтовний перелік 
заходів, які дозволять забезпечити інтенсифікацію та належну якість 
навчального процесу, а також полегшити соціалізацію випускників на 
майбутньому робочому місці. 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
3.1. Довідка про структуру наукової діяльності 

 Наукова робота в Подільському державному аграрно-технічному 
університеті є невід‘ємною складовою його освітянської діяльності та 
здійснюється згідно з вимогами ЗУ «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 
наукову та науково-технічну діяльність» та інших нормативних документів 
чинного законодавства. У галузі сільськогосподарського виробництва 
ПДАТУ є одним із провідних наукових центрів в південно-західній частині 
Лісостепу України, який тісно співпрацює з Хмельницькою державною 
сільськогосподарською дослідною станцією.  

Основним структурним підрозділом університету, який здійснює 
контроль і керівництво науковою діяльністю є науково-дослідна частина. 
Рішенням вченої ради університету затверджена наукова програма «Наука 
ПДАТУ» на період 2009–2015 роки з Хмельницькою державною 
сільськогосподарською дослідною станцією. Над її практичною реалізацією 
працюють науковці п‘яти факультетів, науково-дослідний інститут круп‘яних 
культур (НДІКК), 29 наукових шкіл та 18 наукових лабораторій. 

Підґрунтям для виконання програм наукових досліджень є теоретичні 
положення 29 наукових шкіл університету. Серед них:   

 наукова школа з питань розробки науково-технічної програми 
зональної екологічно-безпечної системи виробництва високобілкових кормів, 
яку очолює доктор с.-г. наук, професор, академік АНВО України Бахмат М.І. 
Розроблені школою та її учнями концептуальні положення є передумовою 
для забезпечення і одержання з 1 га посівів 7–9 т кормових одиниць і 1,0–
1,4 т білка; 

 наукова школа з проблем розробки програми освоєння комплексної 
системи виробництва овочевих культур, плодів і ягід із застосуванням 
ресурсо- та енергозберігаючої технології виробництва, очолювана доктором 
с.-г. наук, професором, академіком АНВО України Овчаруком В.І.; 

 наукова школа з вивчення проблем ресурсо- та енергозбереження в 
рослинництві, очолювана доктором с.-г. наук, професором, академіком 
АНВО України Ковтуником І.М. Вона має значні досягнення у розробці 
нових енергозберігаючих технологій основних польових культур; 

  наукова школа з проблем проведення наукового обґрунтування 
вдосконалення розробки та запровадження норм і раціонів годівлі молодняку 
худоби м‘ясних типів, яка працює під керівництвом доктора с.-г. наук, 
професора Цвігуна А.Т. Фундаментальні та прикладні дослідження 
спрямовані на розробку збалансованої системи годівлі;  
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 наукова школа з проблем наукового забезпечення основ аграрної 
політики, трансформування економічних відносин організаційно-
економічних основ розвитку господарювання на селі, ціноутворення та 
інфраструктури ринку продукції, фінансових відносин та кредитних 
механізмів АПК, реформування земельних відносин, ведення земельного 
кадастру, яку очолює доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д. 

Крім цього в структурі університету є: 
 науково-дослідний інститут круп‘яних культур ім. О.С. Алексеєвої; 
 проблемна науково-дослідна лабораторія з обробітку ґрунту; 
 проблемна науково-дослідна лабораторія з насінництва польових 

культур; 
 навчально-науково-виробнича лабораторія тваринництва; 
 проблемна науково-дослідна лабораторія з імунології і відтворення с.-

г. тварин; 
 науково-дослідна  лабораторія-клініка дрібних тварин; 
 науково-дослідна  лабораторія-клініка великих тварин; 
 лабораторія-ветеринарна клініка «Фауна»; 
 науково-дослідна  лабораторія моніторингу ґрунтів та визначення 

якості продукції;   
 науково-дослідна  лабораторія  овочівництва відкритого ґрунту; 
 науково-дослідна  лабораторія ефективних мікроорганізмів; 
 навчально-виробнича лабораторія «Сад»; 
 навчально-дослідне господарство «Поділля»;  
 навчально-виробнича лабораторія «Ботанічний сад»; 
 науково-дослідна  лабораторія ходових систем тракторів і 

автомобілів; 
 науково-дослідна  електротехнічна лабораторія; 
 науково-дослідна  лабораторія екосистемних досліджень; 
 проблемна НДЛ з оцінювання якості продукції тваринництва та 

рослинництва; 
 науково-дослідна лабораторія енергетичного живлення тварин. 
Одним із провідних структурних підрозділів вишу є науково-дослідний 

інститут круп‘яних культур, основу науково-технічної програми якого 
складає: «Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Miil.».  Проводиться 
збереження генофонду гречки в кількості 965 зразків, який є єдиним в 
Україні та світі й використовується при створенні сучасних сортів гречки.  
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3.2. Пріоритетні наукові напрями 
Програми науково-дослідних робіт вказаних структурних підрозділів 

направлені на вирішення таких завдань: 
 наукове обґрунтування і практичне оцінювання загальних принципів 

нової технології обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку, сої, картоплі, 
ячменю, овочів, вівса і його сумішок з бобовими, та інших культур, які 
забезпечують підвищення врожаю на 10–20% без додаткових витрат 
матеріалів, енергії, часу – доктор с.-г. наук професор М.І. Бахмат; 

 вивчення основних проблем селекційної роботи та насінництва 
сільськогосподарських культур (ячмінь, гречка, ріпак, соя) – доктор с.-г. 
наук, професор О.С. Гораш; 

 розробка науково-технічної програми зональної екологічно безпечної 
системи виробництва високобілкових кормів, які забезпечать одержання з 1 
га посівів 7-9 т кормових одиниць і 1,0-1,4 т білка – доктор с.-г. наук, 
професор А.Т. Цвігун; 

 розробка програми освоєння комплексної системи виробництва 
овочевих культур, плодів і ягід із застосуванням ресурсозберігаючої 
технології виробництва  – доктор с.-г. наук, професор В.І. Овчарук; 

 розробка та запровадження норм і раціонів годівлі молодняку худоби 
м‘ясних типів – доктор с.-г. наук, професор А.Т. Цвігун; 

 розробка науково-технічної програми з виробництва продукції 
вівчарства на основі виведених нових та удосконалених існуючих порід, та 
впровадження технології інтенсивного ведення галузі в регіоні та 
підприємств різної форм власності – кандидат с.-г. наук, доцент 
І.І. Тимофійшин; 

 розробка та впровадження методики раціонального ведення рибного 
господарства – кандидат с.-г. наук, доцент І.І. Тимофійшин; 

 розробка рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських тварин 
від захворювань та вивчення новостворених лікувально-профілактичних 
засобів – кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар; 

 розробка наукової основи створення та ефективного використання 
енергозберігаючих, екологічно безпечних механізованих технологій, 
комплексів машин і обладнання для виробництва і первинної переробки 
сільськогосподарської продукції – доктор с.-г. наук, професор 
Т.М. Приліпко; 

 наукове обґрунтування використання нетрадиційних видів енергії та 
методи її економії – доктор технічних наук, професор І.І. Водяник; 
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 наукове забезпечення основ аграрної політики, трансформування 
економічних відносин, організаційно-економічних основ розвитку 
господарювання на селі, ціноутворення та інфраструктура ринку продукції і 
фінансові відносини та кредитний механізм АПК – доктор екон. наук, 
професор А.Д. Чикуркова. 

 
3.3. Основні результати наукової діяльності у 2014 р. 

Фінансування наукових досліджень в університеті виконується 
завдяки участі у державних конкурсних програмах і проектах, а також 
укладанню договорів із суб‘єктами недержавної форми власності. 

У 2015 році державне фінансування було відсутнє, було використано 
135,1 тис. грн. позабюджетних коштів.  

В 2015 році подано в МОН України 3 запити на виконання 
держбюджетної тематики та 1 – на національне надбання. 

Найактивнішими науковими працівниками з упровадження НТР у 
виробництво стали: Гаврилянчик Р.Ю., Герасимов П.В. Яворов В.М., 
Мізик В.П., Бахмат М.І, Чикуркова А.Д., Дуганець Н.В., Вахняк В.С., 
Кондрюк Л.В., Бурдига В.М., Когут В.В.. 

З числа виконуваних робіт у 2015 році завершено 53 розробки, із яких 
28 є упровадженими у виробництво. 

У 2015 році університетом було організовано і проведено 
10 міжнародних, 10 міжрегіональних та 23 внутрішні конференції. Слід 
відзначити IX Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та 
молодих науковців «Перші наукові кроки-2015» та Міжнародну конференцію 
«Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами 
розвитку підприємств і територій». Крім цього, разом із науковцями 
університету було проведено конференції з вузами країн Польщі, Чехії, 
Словаччини, Росії, Молдови, Білорусії.  

Традиційно кожного року в вузі проводиться науково-теоретична 
конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрантів та 
науковців університету із участю науковців інших ВНЗ України. На 
конференції професорсько-викладацького складу у 2015 році працювало 
13 секцій і було заслухано понад 300 доповідей.  

Крім цього, у 2015 році співробітники університету брали участь у 
170 міжнародних та 125 міжрегіональних конференціях та семінарах. 

Наукові розробки вчених університету тільки у 2015 році 
демонструвались на 13 виставках України, зокрема, на Шостій міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти–2015», 21-й Міжнародній виставці UITT 
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2015 «Україна – подорожі та туризм» та Весняній виставці-ярмарку 
«Бджільництво–2015». 

Вчені університету активно беруть участь в обласних, районних 
семінарах та інших заходах, де загалом було зроблено понад 450 наукових 
доповідей.  

Кожного року за результатами проведення науково-дослідної роботи 
докторантами, аспірантами, пошукувачами, науковим відділом та 
факультетами організовано проводиться «День поля» з демонстрацією 
польових і стаціонарних дослідів, в якому беруть участь і співробітники 
ХДНДС. 

Університет плідно співпрацює з Головним управлінням 
агропромислового розвитку в Хмельницькій області, науково-дослідною 
станцією із забезпечення науковим та методичним супроводом наукових 
розробок вчених та їх впровадження у виробництво за різними напрямками.  

Для кращого проведення науково-дослідної роботи кафедрами 
університету створено філії на виробництві, з якими укладено двосторонні 
договори для співпраці, в т.ч., із дослідною станцією. 

Кафедри університету у 2015 році надали науково-методичну допомогу 
сільськогосподарським підприємствам у вигляді 210 консультацій, прочитано 
150 лекцій керівникам господарств різних організаційно-правових форм. 

У напрямку апробації результатів досліджень аспірантами та 
науковцями університету в 2015 році опубліковано більше 750 наукових 
робіт. 

Таблиця 3.1 
Публікація наукових праць 

№ 
з/п Факультет Кількість 

НПП 
Всього наукових 

робіт % 

1 Економічний 65 239 30,1 

2 Агротехнологій і 
природокористування 53 155 22,3 

3 Інженерно-технічний 78 239 34,3 

4 
Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

19 29 4,2 

5 Ветеринарної медицини 32 63 9,1 
Разом по університету 247 695 100 

 
В університеті видається фаховий збірник наукових праць ПДАТУ 

обсягом 160 у. д.а., тиражем 300 примірників кожний. 
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В 2015 році в університеті продовжив роботу Всеукраїнський 
науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», зареєстрований ВАК 
України у переліку №20 наукових фахових видань України, в якому можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України №7 (93), 2007 р., 
Постанова Президії ВАК України від 10.03.2010 p. №1-05/2). Всеукраїнський 
науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» виходить щомісячно 
обсягом до 30 ум. друк. арк. 

Вченими університету за 2015 рік було видано 15 монографій, 
15 підручників та навчальних посібників.  

 
3.4. Робота аспірантури та докторантури 
В університеті навчається 85 аспірантів, із них 52 – з відривом від 

виробництва, 33 – без відриву від виробництва (10 із них – на комерційній 
основі). В минулому навчальному році випускниками аспірантури стали 
27 осіб, із них 11 – стаціонарної форми навчання, 16 – заочної форми 
навчання. У 2015–2016 н.р. вступило на навчання 19 аспірантів: 14 – з 
відривом від виробництва, 5 – без відриву від виробництва. Щорічно усі 
аспіранти проходять атестацію на відповідних кафедрах і вчених радах 
факультетів. 

Функціонує докторантура за 2 спеціальностями – 5 докторантів (3 із 
спеціальності – рослинництво, 2 – економіка та управління підприємствами). 

У 2015–2016 н.р. було організовано складання кандидатських іспитів з 
іноземної мови, філософії та спеціальностей (06.01.06. – овочівництво, 
06.01.09 – рослинництво, 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво, 
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів, 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами, 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). 

Шифри і назви спеціальностей, за якими ведеться підготовка в 
аспірантурі: 

– 05.05.11 – машини і засоби механізації с.-г. виробництва; 
– 05.22.02 – автомобілі і трактори; 
– 06.01.05 – селекція рослин; 
– 06.01.06. – овочівництво; 
 06.01.09 – рослинництво; 
– 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво; 
 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів; 
– 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 
– 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 
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– 16.00.01 – ветеринарне акушерство; 
– 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. 
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Таблиця 3.2 
Кількість аспірантів, прийом і випуск 

 (осіб) 

Назви  
спеціальностей 

Коди  
спеціаль-

ностей 

№ 
рядка 

Прийнято до аспірантури Фактичний випуск у звітному році Кількість аспірантів на    
у звітному році кінець звітного року Із загальної 

кількості 
аспірантів 

(гр.7 + гр.8) – 
жінок 

Із загальної 
кількості 

випускників 
(гр.3 + гр.5) -– 

жінок 
 

 
з відривом 

 
без відриву з відривом від виробництва без відриву від виробництва  

з відривом 
 

без відриву 
від від  у тому числі   у тому числі від від 

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

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього  101 14 5 11 6 16 4 52 33 42 13 

Технічні 05.20.00  3 1 1 1 1 - 7 5 1 - 
Машини і засоби мех.-ції 
с.- г.  вир-ва 

05.05.11  2 1 1 1 1 - 5 4 1 - 

Автомобілі і трактори 05.22.02  1 - - - - - 2 1 - - 
Сільськогосподарські 06.00.00  7 3 2 1 6 2 25 12 20 2 
Селекція рослин 06.01.05  1 - - - - - 2 - 2 - 
Овочівництво 06.01.06  1 1 1 1 - - 3 1 2 - 
Рослинництво 06.01.09  2 1 - - 2 1 11 7 10 - 
Кормовиробництво і 
луківництво 

06.01.12  1 - - - 1 - 1 - 1 - 

Годівля тварин 06.02.02  2 1 1 - 3 1 8 4 5 2 
Економічні 08.06.00  1 1 6 3 9 2 13 16 19 9 
Економіка і упр-ня 
підприємствами 

08.00.04  - 1 4 2 8 2 7 13 15 7 

Економіка та упр. нац. 
госп-вом 

08.00.03  1 - 2 1 1 - 6 3 4 2 

Ветеринарні 
16.00.00  3 - 2 1 - - 7 - 2 2 

Патологія, онкологія і 
морфологія 

16.00.02  1 - 1 - - - 3 - 1 1 

Ветакушерство 16.00.07  2 - 1 1 - - 4 - 1 1 
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Таблиця 3.3 
 Кількість докторантів, прийом і випуск 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(осіб) 

Назви  
спеціальностей 

Коди 
спеціальностей 

№ 
рядка 

Прийнято до докторантури у 
звітному році 

Фактичний випуск у звітному році Кількість докторантів на кінець 
звітного року Із загальної кількості 

випускників (гр.2) – жінок усього у т.ч. з захистом 
дисертації усього із них жінки 

А Б В 1 2 3 4 5 6 
Усього  301 2 2 - 5 2  
Економіка та управління 
підприємствами 

08.00.04  1 - - 2 2 - 

Рослинництво 06.01.09  1 1 - 3 - - 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.4 
 Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування їх навчання 

 (осіб) 

 № 
рядка 

Прийнято до аспірантури (докторантури)  
у звітному році Фактичний випуск у звітному році Кількість аспірантів (докторантів) на кінець звітного року 

усього 
у т.ч. за рахунок коштів 

усього 
у т.ч. навчалися за рахунок коштів 

усього 
у т.ч. навчалися за рахунок коштів 

державного 
бюджету 

юридичних та 
фізичних осіб 

державного 
бюджету 

юридичних та 
фізичних осіб 

державного 
бюджету 

юридичних та 
фізичних осіб 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього аспірантів 401 19 19 - 27 19 8 85 75 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

у тому числі: 
 

з відривом від виробництва 
 

402 14 14 - 11 10 1 52 52 - 

без відриву від виробництва 403 5 5 - 16 9 7 33 23 10 

Усього докторантів 404 2 2 - 1 1 - 5 5 - 
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Таблиця 3.5 

Порівняльна таблиця кількості аспірантів за 2010...2015 рр. 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість 
аспірантів 
у тому числі: 

88 90 84 90 93 85 

за державним 
замовленням 66 67 65 72 75 75 

на комерційній 
основі 22 23 19 18 18 10 

Прийом до 
аспірантури 
у тому числі: 

28 30 19 27 27 19 

за державним 
замовленням 22 20 17 24 22 19 

на комерційній 
основі 6 10 2 3 5 - 

Фактичний 
випуск 
у тому числі: 

36 29 23 21 24 27 

за державним 
замовленням 22 21 17 17 19 19 

на комерційній 
основі 14 8 6 4 5 8 

 
3.5. Стан розвитку студентської науки 
Студенти ПДАТУ активно беруть участь у виконанні наукових програм 

факультетів, лабораторій. Отримані ними результати наукових розробок є 
основою їх курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Подільський державний аграрно-технічний університет широко залучає 
студентів до виконання науково-дослідної роботи. За 2015 рік чисельність 
студентів, які брали участь в наукових дослідженнях склала біля 1380 осіб, в 
наукових гуртках – 1085, в студентських конструкторських бюро – близько 
250 осіб, крім того, студенти брали участь в бюджетних (30) та госпдоговірних 
дослідженнях (33). 

Під керівництвом викладачів університету студенти щорічно публікують 
понад 1200 наукових статей. У 2015 році було отримано 20 охоронних 
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документів на корисні моделі, понад 750 наукових повідомлень було 
виголошено на студентських конференціях міжнародного та вузівського рівня. 

Студенти активно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу 
наукову роботу серед студентської молоді, окремі з них нагороджені 
дипломами першого ступеня та іншими відзнаками Міністерства аграрної 
політики України та Міністерства освіти і науки України. 

26–27 березня 2015 року на базі університету було проведено науково-
практичну конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності 
«Економіка сільського господарства та АПК», на якій було визначено 
переможців. 

29 травня у нашому університеті відбулася конференція за підсумками 
конкурсу «20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми». 
Інтелектуальне змагання серед студентів влаштував Інститут стратегічних 
оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна». 

Це вже 6-й всеукраїнський конкурс, який проводить Інститут 
стратегічних оцінок. Конкурс набув загальнодержавного масштабу: у ньому 
взяли участь понад 400 студентів з 51 вищого навчального закладу України. 
Мета – з‘ясувати ставлення молоді до пріоритетів аграрної політики України з 
урахуванням історичних традицій, національних особливостей, світового 
досвіду, аграрної кризи радянських часів і перших років незалежності України 
та сьогоднішніх результатів реформи.  

Дослідити кардинальні зміни в аграрному секторі країни взялися й 
80 наших студентів. Після розгляду їхніх робіт, конкурсна комісія вирішила 
відзначити 30-ох з них. 

Це найвищий показник нагороджених за весь час проведення конкурсу – 
фактично, нагороджено кожного третього. Заслужені нагороди студенти 
отримали з рук Президента України 1994–2005 рр. Леоніда Кучми, який 
висловив подяку ректору університету, усьому професорсько-викладацькому 
складу та студентському колективу за чудову організацію конференції. 

Вагома організаційна роль в підготовці молодіжних наукових розробок 
належить Центру наукової творчості молоді (ЦНТМ). Щорічно на базі 
студентських доробок організовуються виставки технічної творчості молоді, на 
яких представлено нові прогресивні технології та пристрої  техніки для 
вирощування сільськогосподарських культур. 

В університеті діють науково-технічні лабораторії, гуртки та 
об‘єднання. Важливим фактором поліпшення якості навчального процесу є 
його тісна взаємодія з науковими дослідженнями, які проводяться в 
університеті. Цей процес проводиться шляхом залучення студентів та молодих 
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науковців до науково-дослідної роботи. Для цього використовуються 
різноманітні форми: 

 участь у роботі студентських наукових гуртків і семінарів; 
 участь в роботі студентських наукових  загонів; 
 участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді; 
 участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; 
 підготовка магістерських робіт з наукової тематики кафедр; 
 участь студентів у використанні планових бюджетних та 

позабюджетних НДДКР. 
Активну участь у виконанні студентських наукових досліджень беруть 

доктори наук, професори Гораш О.С., Бендера І.М.,Чикуркова А.Д., кандидати 
наук, доценти Тимофійшин І.І., Печенюк А.В., Рудик В.К., Ткач О.В., 
Гаврилянчик Р.Ю., Приліпко Т.М. та інші. 

Особливо активну участь в студентські науково-дослідній роботі бере 
електротехнічна лабораторія під керівництвом Герасимова П.В.  

 
3.6. Міжнародні науково-технічні та економічні зв’язки 
В сучасних інтеграційних умовах досить важливими є міжнародні 

зв‘язки, які сприятимуть набуттю наукового, а також практичного аграрного 
досвіду з метою удосконалення знань та навичок як науково-педагогічних 
працівників, так і студентів. 

Останнім часом серед співробітників та студентів університету значно 
зріс інтерес до вивчення іноземних мов. 

Студенти вже починаючи з 1-го курсу навчання в університеті 
займаються на курсах вивчення іноземних мов, які вже показали свою 
результативність (90% слухачів пройшли співбесіди і проходять практику за 
кордоном).  

Науково-педагогічні працівники також займаються на курсах вивчення 
іноземних мов (одна група англійської мови закінчила навчання у кінці року, на 
березень 2016 року зібрано ще дві групи – з вивчення англійської та німецької 
мов).  

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



51 
 

В зв‘язку з цим у 2015 році збільшилася кількість договорів щодо 
співпраці із іноземними партнерами – як навчальними закладами або їх 
підрозділами, так і з міжнародними організаціями та фермерськими 
господарствами. Підписано низку угод про співробітництво, відповідна 
кількість яких щороку зростає. 

Партнери університету: 
1. Варшавський аграрний університет (Польща). 
2. Білоруський державний аграрно-технічний університет (Білорусь). 
3. Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь). 
4. Науково-практичний цент національної академії наук Білорусі 

(Білорусь). 
5.Інститут автомобільного транспорту (Польща). 
6. Люблінська академія механізації сільського господарства (Польща). 
7. Краківський сільськогосподарський університет (Польща). 
8. Вільнюський технічний університет (Литва). 
9. Коледж інформатики (Молдова). 
10. Державний аграрний університетом Молдови (Молдова). 
11. Академія Наук Республіки Молдови (Молдова). 
12. Оренбурзький аграрний університет (Росія). 
13. Брянська державна сільськогосподарська академія (Росія). 
14. Астраханський державний технічний університет (Росія). 
15. Казахстанський аграрно-технічний університет ім. С. Сейфуліна 

(Казахстан). 
16. Свєнтокшиська політехніка в м. Кельцах (Польща). 
17. Новосибірський державний аграрний університет (Росія). 
18. Словацька університет сільського господарства в м. Нітра 

(Словаччина). 
19. Вермінско-мазурський університет (Польща). 
20. Університет науки про життя (Польща). 
21. Державне вище професійне училище (Польща). 
22. Університет м. Флоренції  (Італія). 
23. Програма практики та стажування (Нідерланди). 
24. Програма практики та стажування (Швеція). 
25. Програма практики та стажування (Данія). 
26. Програма практики та стажування (Швейцарія). 
27. «Ohio» Програма навчання та стажування (США). 
28. «Mast» Програма навчання та стажування (США). 
29. «САЕР» Програма практики та стажування (США). 
30. Програма навчання та стажування (Канада). 
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31. Програма навчання та стажування (Австралія). 
32. Програма навчання, практики та стажування (Польща). 
33. Програма навчання та стажування (Нова Зеландія). 
34. Програма практики у селянській фермерській спілці (Австрія ). 
35. Програма навчання, практики та стажування (Німеччина). 
36. Програма практики та стажування (Данія). 
37. Програма практики та стажування (Норвегія). 
38. Програма навчання та стажування (США). 
39. Програма практики (Швейцарія). 
40. Студентська програма підвищення кваліфікації (Німеччина). 
41. Програма практики (Німеччина). 
42. Аграрний університет Файсалабад (Пакистан) 
43. Державна Вища Професійна Школа в м. Хелм (Польща ). 
44. Люблінська Політехніка (Польща). 
45. Університет прикладних наук м. Оснабрюк (Німеччина). 
46. Університет інформатики м. Лодзь (Польща). 
 
Наразі у ПДАТУ право на участь у програмах академічної мобільності 

мають здобувачі вищої освіти освітніх рівнів молодшого бакалавра та 
бакалавра (починаючи з другого курсу), спеціаліста, магістра, особи, які 
здобувають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) або доктора 
наук, науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники нашого 
університету.  

У 2015 році активізувалась участь у міжнародних програмах 
академічного обміну як НПП, так і студентів (табл. 3.5).  

Здійснивши аналіз даних за 5 останніх років, бачимо, що кількість 
учасників реалізації права академічної мобільності зросло на 3%, порівняно з 
попереднім роком, а порівняно з 2010–2011 н.р. – на 60% (табл. 3.5, 3.6). 

Відзначимо, що кількість місць практики і стажування, які пропонують 
для нашого університету зросла втричі, адже наші співробітники та студенти 
зарекомендували себе старанними стажерами та практикантами. Вони можуть 
брати участь також у державних програмах обміну, які реалізуються за рахунок 
уряду іноземних країн, але для участі у них кандидатам потрібне знання мови 
на рівні В1–В2. Зауважимо, що у 2015 році у ПДАТУ відбулася презентація 
грантової програми проходження стажування в США ім. Фулбрайта, що 
реалізується за кошт сторони, що приймає. 
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Таблиця 3.6 
Право на академічну мобільність у 2015-2016 навчальному році 

реалізується на підставі міжнародних договорів 

Реалізація права на академічну мобільність 

Країна 

Кількість 
студентів викладачів співробітників 
вітчизн. вітчизн. інозем. вітчизн. інозем. 

Данія 96 96 15 112 52 
Норвегія 25 25 7 36 27 
Німеччина 23 23 10 36 27 
Польща 8 10 15 19 17 
США 8 8 10 15 10 
Австралія 8 8 8 15 12 
Швеція 5 5 2 8 5 
Голландія 5 3 7 7 5 
Швейцарія 2 2 2 3 3 

Разом: 180 180 72 251 160 
 
Зазвичай наші практиканти та стажери при оформленні на практику чи 

стажування отримують відповідні стипендії, згідно укладеного договору, хоча 
вони мають розуміти, що найбільш цінною для них передусім є практика, яка 
надає перспективи кращого працевлаштування, як в Україні, так і за її межами. 

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

Таблиця 3.7 
Програми стажування та практик молодих науковців та студентів ПДАТУ 

за кордоном у розрізі останніх 5-ти навчальних років 
 

Програма Країна 
Кількість    

2010-2011 
н. р. 

Кількість, 
2011-2012 

н. р. 

Кількість   
2012-2013 

н. р. 

Кількість   
2013-2014 

н. р. 

Кількість   
2014-2015 

н. р. 

―Agricultural Work 
Experience in 

Canada‖ 
Канада 3 3 3 - - 
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―Селянська 
фермерська 

спілка‖ 
Австрія 7 5 4 1 - 

―Rural Exchange 
New Zealand 

LTD‖ 

Нова 
Зеландія 1 2 4 2 - 

―IRWE‖, ―JUF‖ Швеція 9 10 10 3 5 

―CAEP‖, ―The 
Ohio Program‖, 

―Worldwide 
Farmers 

Exchange‖, ―Mast 
International‖, 

―Work&Travel‖ 

США 29 18 21 19 8 

―Atalantis‖ Норвегія 11 16 16 19 25 

―Dan-Lat Farm‖, 

―Travel to Farm‖, 

―DIC‖, ―Agri-
Lida‖, ―Peter Top‖ 

Данія 64 97 67 94 96 

―International 
Rural Exghange‖ Австралія 3 7 12 9 8 

―Agroimpuls‖ Швейцарія 7 8 7 10 2 

―Stichting 
Uitwisseling the 

Netherlands‖ 
Голландія - 2 2 4 5 

―Фермерcька 
спілка‖ Фінляндія 8 3 7 2 - 

―Apollo‖, ―Kals 
Gof‖ Німеччина 17 3 22 13 23 

―SAWS‖ Польща 5 1 1 - 8 

Всього  164 175 176 176 180 

 
Хочемо відзначити, що у 2015 році наш університет вперше 

зареєстровано у базі грантової програми Еразмус+, а також отримано 
відповідний логін і пароль, які надіслано на факультети та заступникам із 
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наукової роботи. У результаті цього було розроблено певні пропозиції щодо 
спільних грантових проектів з метою здійснення спільних досліджень між 
університетами-партнерами, а також забезпечення реалізації права академічної 
мобільності студентів і викладачів у розрізі наукових тем досліджень 
факультетів університету (табл. 3.7, 3.8, 3.9). 

Таблиця 3.8 
Організаційні заходи співпраці 

Пропозиція Факультет 

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

Всі факультети 

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

Всі факультети 

Дослідження методик інтерактивних технологій при 
викладанні споріднених дисциплін. 

Всі факультети 

Налагодження зв‘язків з галузево спорідненими 
підрозділами університетів 

Всі факультети 

Утворення спільних проектів щодо адаптації директив, 
стандартів та інших кластерів 

Всі факультети 

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

Всі факультети 

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

Всі факультети 

 
Зауважимо, що основними цілями академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти нашого університету є: 
 підвищення якості вищої освіти; 
 підвищення ефективності наукових досліджень; 
 підвищення конкурентоздатності випускників університету на 

українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці; 
 збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо 

інших моделей створення та поширення знань; 
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 залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного 
освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між 
вищими навчальними закладами-партнерами; 

 встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв‘язків; 
 гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів. 

 
Таблиця 3.9 

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

Пропозиція Факультет 

Співпраця в галузі навчання та практичної підготовки 
студентів Всі факультети 

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

Всі факультети 

Співпраця в галузі стажування викладачів і студентів Всі факультети 
Організація курсів китайської мови за допомогою мовних 
волонтерів при університеті Всі факультети 

Створення при університеті центру із реалізації права 
академічної мобільності Всі факультети 

 
Основними завданнями академічної мобільності здобувачів вищої освіти 

Університету наразі є: 
 підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і 
технологій, опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду 
проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів; 

 набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та 
виробничих практик; 

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

 підвищення рівня володіння іноземними мовами; 
 посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових 

досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також 
поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України; 
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 підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних 
взаємовідносин  та зв‘язків з іншими країнами. 

Таблиця 3.10 
Пропозиції факультетів ПДАТУ щодо наукової співпраці 

Пропозиція Факультет 

Вплив позакореневого підживлення мікро- та макродобривами на 
продуктивність сільськогосподарських культур 

АіП 

Інтегрована система захисту дібров від плодопошкоджуючих 
шкідників 

АіП 

Фітоценокомпозиції дендрофлори середнього Придністров'я, 
збереження та культивування 

АіП 

Вплив сумісності сортопідщепних комбінувань на фізіолого-
біологічні процеси та продуктивність плодових культур 

АіП 

Управління елементами технології вирощування сорго цукрового 
для виробництва біопалива 

АіП 

Інтродукція і акліматизація рослинного різноманіття АіП 
Формування колекційного фонду ботанічного саду АіП 
Створення експозиційних ділянок в ландшафтному садівництві. АіП 
Збір, збереження та вивчення генофонду гречки роду Fagopyrum 
Mill в науково-дослідному інституті круп‘яних культур  
ім. О. Алексеєвої 

АіП 

Створення спільних проектів конкурентоспроможних технологій 
безвідходного виробництва татарської гречки 

АіП 

Дослідження генетичної колекції гречки  та створення 
інформаційної системи генофонду роду Fagopyrum (Mill) 

АіП 

Селекція на високу і стабільну продуктивність адаптованих до 
мінливих умов вирощування високоякісних сортів гречки 

АіП 

Розробка проектів екологічно-збалансованого 
природокористування 

АіП 

Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової АіП 
Організація нормованої годівлі згідно норм різних країн ТВіППТ 
Порівняльна оцінка якості кормів двох держав ТВіППТ 
Сучасні селекційні та генетичні підходи у формуванні 
високопродуктивних стад молочної худоби 

ТВіППТ 

Вивчення м‘ясо-вовнової продуктивності овець ТВіППТ 
Вивчення впливу якісних показників молока при виробництві 
сиру 

ТВіППТ 
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Розробка екологічно безпечних технологій виробництва, 
переробки та зберігання продукції тваринництва 

ТВіППТ 

Використання природних мінералів для покращення екологічного 
стану водних об‘єктів 

ТВіППТ 

Імунологія відтворення: визначення імунобіологічного статусу 
тварин в різні періоди відтворення та при патології 
репродуктивних органів і молочної залози 

ФВМ 

Підвищення резистентності молодняка сільськогосподарських 
тварин і птиці 

ФВМ 

Використання нанопрепаратів у ветеринарній медицині ФВМ 
Вивчення впливу магнітного поля на продуктивність 
сільськогосподарських тварин 

ФВМ 

Вплив BoLA-системи на стійкість та сприйнятливість корів до 
маститів 

ФВМ 

Організаційно-економічне забезпечення комплексного розвитку 
сільських територій 

ЕФ 

Пріоритети економічної безпеки зерно виробників та ринку зерна 
в умовах глобалізації 

ЕФ 

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної галузі ЕФ 
Обліково-аналітичне та консалтингове забезпечення розвитку 
аграрних підприємств 

ЕФ 

Розвиток агрострахування та оподаткування ЕФ 
Демографічні процеси і суспільство ЕФ 
Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських 
підприємств на основі перспективної функціональної моделі 
агромаркетингового центру при управліннях і департаментах 
агропромислового розвитку в адміністративному регіоні (районі 
й області) 

ЕФ 

Розвиток зеленого туризму (агротуризму і екотуризму) на основі 
вивчення міжнародного досвіду. Написання програм та бізнес-
планів по туризму 

ЕФ 

Обґрунтування технологічних схем та конструкційних параметрів 
робочих органів знарядь для поверхневого обробітку ґрунту 

ІТФ 

Обґрунтування технологічних схем та конструкційних параметрів 
висівних систем сівалок для сівби сільськогосподарських культур 

ІТФ 

Обґрунтування підґрунтово-розкидної сівби зернових культур та 
конструктивних параметрів робочих органів 

ІТФ 

Обґрунтування технологічних схем та експлуатаційних ІТФ 
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параметрів фрикційних сепараторів зернових сумішей 
Організація служби охорони праці в агропромисловому 
комплексі України у відповідності до вимог ОН8А8 18001:1999 

ІТФ 

Міжнародні стандарти з охорони праці. Адаптація директив 
Міжнародної організації праці в Україні і міжнародних 
стандартів з охорони праці 

ІТФ 

Поліпшення тягово-зчіпних властивостей, зниження рівня 
шкідливої дії ходових систем на ґрунт та підвищення паливної 
економічності тракторів 

ІТФ 

Розробка нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії для 
агропромислового комплексу 

ІТФ 

Співпраця в галузі науки із енергозбереження та використання 
поновлюваних джерел енергії (досвід роботи із Краківським 
рільничим університетом) 

ІТФ 

Розробка системи альтернативного електропостачання 
приватного господарства на базі вітрогенераторної установки 

ІТФ 

Розробка системи альтернативного електропостачання 
приватного житлового будинку на базі сонячних батарей 
(фотоелектричних модулів) 

ІТФ 

*АіП – факультет агротехнологій і природокористування 
  ФТВіППТ – факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
  ФВМ – факультет ветеринарної медицини 
  ЕФ – економічний факультет 
  ІТФ – інженерно-технічний факультет 

На даному етапі розвитку міжнародної співпраці ми маємо працювати над 
реалізацією спільних проектів із зарубіжними партнерами, обміном статтями у 
наукових журналах, які зареєстровані у наукометричних базах, а також 
реалізації права академічної мобільності науково-педагогічними працівниками 
та студентами.  

 
3.7. Науково-виробничий центр «Поділля» 
Науково-виробничий центр «Поділля» Подільського державного аграрно-

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

Загальна площа складає 168 га, в тому числі ріллі – 158 га, і 10 га – 
багаторічних насаджень (саду). Структура саду включає: яблуні – 5,2 га, 
сливи – 0,7 га, груші – 0,6 га, черешні – 0,5 га, вишні – 0,2 га. 

В структуру НВЦ «Поділля» ввійшли такі підрозділи: 
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1) навчально-дослідне господарство «Поділля»; 
2) лабораторія «Навчально-науковий сад»; 
3) зооветеринарна клініка; 
4) навчально-наукова пасіка 
Науково-виробничий центр «Поділля» є базою для проведення наукових 

досліджень науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами 
факультетів агротехнологій і природокористування, ветеринарної медицини і 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Крім цього, 
центр також є базою для проведення навчальних і виробничих практик напряму 
підготовки «Агрономія» та спеціальності «Плодоовочівництво і 
виноградарство». 

В поточному році зібрано увесь урожай, вирощений виробничими 
підрозділами центру. Зокрема, зібрано 110 тонн озимої пшениці при 
урожайності 38 ц/га, 22 тонни озимого ячменю при урожайності 28 ц/га, 
14,5 тонни гречки при урожайності 5,1 ц/га, 44 тонни сої при урожайності 
8 ц/га, 10,5 тонн сіна однорічних трав та 10 тонн соломи. 

Плодово-ягідна та овочева продукція лабораторії «Навчально-науковий 
сад» здавалась у студентську їдальню та реалізовувалась серед співробітників 
університету. Загалом реалізовано яблук, черешні та вишні на суму 11,5 тисяч 
гривень. 

Зооветеринарна клініка НВЦ «Поділля» займається вирощуванням 
сільськогосподарських тварин, зокрема, свиней. Керівництвом університету 
закуплено 10 голів свиней Української білої породи. Вже отримано молодняк в 
кількості 40 голів, який на теперішній час має живу масу 80–90 кг. Свиноматки 
запліднені всі. Очікуємо опороси на січень-лютий. Крім цього, є 3 голови ВРХ, 
4 голови коней. 

За період з квітня по грудень поточного року реалізовано 18 голів тварин 
ВРХ, свиней та поросят на загальну суму 45 тисяч 367 гривень. За можливості 
проводимо заріз свиней та овець на м‘ясо для студентської їдальні. 

Під урожай 2016 року розроблено структуру посівних площ. На 
теперішній час маємо посіяно 32 га озимої пшениці, 5 га озимого ячменю і 10 га 
озимого ріпаку. Посіви знаходяться в задовільному стані. Посів проведено 
насінням районованих і перспективних сортів та гібридів, протруєних 
препаратами «Тебузан» та «Конфідор». 

Проведено огляд посівів на пошкодження шкідниками та гризунами. На 
теперішній загрозливих ситуацій не виявлено.  

 
 
 



61 
 

Таблиця 3.11 
Структура посіву на 2016 рік 

№ 
з/п Вид культури Площа, га 

1.  Озима пшениця 32 
2.  Озимий ячмінь 5 
3.  Озимий ріпак 10 
4.  Ярий ячмінь 10 
5.  Соя 60 
6.  Гречка 25 
7.  Кормові культури (однорічні трави) 8 
8.  Дослідна ділянка 3 
Всього 153 
 

Основні завдання на перспективу: 
1. Створити навчально-виробничий парк сучасної техніки й обладнання 

для сільськогосподарського виробництва та переробки продукції рослинництва 
і тваринництва 

2. Створити міні-ферму із 10-15 корів різних порід для забезпечення 
навчального процесу та підготовки високоякісних фахівців. 

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

4. Вивчити питання створення лабораторії рибництва на базі каскаду 
ставків. 

5. Провести ревізію плодових насаджень саду і систематизувати 
подальше ефективне використання. 

6. В перспективі розвитку центру перейти з виробництва товарної 
продукції на виробництво насіннєвої. 
 

3.8. Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О. Алексеєвої 
В науково-дослідному інституті круп‘яних культур ім. О. Алексеєвої 

відновлено лабораторію генофонду гречки, лабораторію насінництва і селекції 
круп‘яних культур. 

Пріоритетом інституту є збереження колекції світового генофонду роду 
Fagopyrum Mill, яка входить до наукових об‘єктів, що становлять національне 
надбання. У лабораторії генофонду гречки здійснюються наукові дослідження 
зі збереження колекції світового генофонду роду Fagopyrum Mill, забезпечення 
репродукції та ідентичності її зразків.  

Впродовж звітного року згідно із планом заходів зі збереження, 
підтримки та вивчення колекції генофонду гречки виконувались такі роботи: 

 проведено інвентаризацію гречки колекції мутантів, яка нараховує 
338 зразків;  
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 здійснювалось вивчення колекції за найважливішими морфо-
біологічними і господарськими параметрами; 

 розроблено програмне забезпечення для ефективного використання 
інформації про базову колекцію гречки в навчальних та наукових програмах.  

У лабораторії насінництва і селекції проводиться робота із веденням 
первинних ланок  насінництва, вирощування добазового та базового насіння 
гречки.   

Розсадники розмноження районованих сортів гречки вирощувались в 
сівозміні Науково-виробничого центру «Поділля» за такими сортами: 
Зеленоквіткова 90, Єлена, Степова.  

У конкурсному сортовипробуванні виділено перспективний номер, який 
характеризується високою продуктивністю та високими технологічними 
якостями зерна. 

У березні 2015 року була проведена атестація на право виробництва 
насіння гречки. У 2015 році отримано свідоцтво про реєстрацію зразка 
генофонду рослин за номером 7/07 на посухостійкість, який надалі буде 
розмножуватись та передаватись на державне сортовипробування. 

За результатами атестації  Науково-дослідний інститут круп‘яних культур 
ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного університету 
включений до державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу, 
на право реалізації насіння гречки. Проведено апробацію насінницьких посівів 
гречки та отримано акти польового інспектування. 

Співробітники інституту надають консультації господарствам різних 
форм власності з технології вирощування гречки. Зокрема, у 2015 році 
укладено договір з ТОВ «Адамівка Агро» і ПрАТ «Сад» на розроблення 
науково-технічної продукції; надається науковий супровід у ведені насінництва 
гречки агрофірмі «АГРО СОУЛ» та господарству «Любава Агріко» 
Житомирської області.  

Для збільшення виробництва насіння гречки й забезпечення фермерських 
господарств та приватних землекористувачів посівним матеріалом з метою 
розширення посівних площ гречки Науково-дослідний  інститут круп‘яних 
культур ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного 
університету уклав з сільськогосподарським багатофункціональним  
кооперативом «РАТАЙ» договір про співпрацю в запровадженні досягнень 
науки і передового досвіду з виробництва гречки.  

У лабораторії насінництва здійснюються наукові дослідження з питань 
безвідходної технології вирощування гречки. Зокрема, із відходів гречки 
плануємо готувати субстрат для вирощування грибів гливи.  
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Перспективним напрямом інституту є розширення, висвітлення 
результатів роботи науковців, посилення співпраці з господарствами у 
напрацьованих напрямах, що дозволить більшою мірою розкрити потенціал 
гречки як культури універсального використання, розширити спектр та 
збільшити якість отримуваної продукції. 

 

3.9.  Ботанічний сад Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вже сьогодні постає нагальне питання реконструкції будівлі оранжереї, 
адже одна із рослин, а саме пальма Вашингтонія могутня (Washingtonia H. 
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Wendl), вік якої складає приблизно 100 років, впирається в дах і не має 
можливості рости. 

В умовах Ботанічного саду спільно із науковцями НПП «Подільські 
товтри» здійснюються дослідження 24 видів світової та місцевої флори, що 
входять до родини Lamiaceae, що сприяє введенню їх в культуру в зоні 
південно-західного Поділля. 

Для поповнення колекції лікарських рослин завезено і висаджено в 2013 
році 14 видів, із них 9 видів пройшли процес інтродукції і в 2015 році були 
введені в колекційний фонд лабораторії: 

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

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

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

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

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

ділянки з використанням різних декоративних форм дерев і кущів. Висаджено 
рослини: береза звисаюча ф. повисла, клен гостролистий ф. червонолиста, 
ефедра, біота східна, свидина біло-блямована, пузирник, 4 сорти 
ґрунтопокривних троянд. 
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Впродовж вегетаційного періоду вивчалися теоретичні та практичні 
питання інтродукції, акліматизації, розмноження і впровадження в зелене 
будівництво декоративних дерев і кущів. Колекція дерев і кущів була 
поповнена 3 новими видами: 

1. Juniperus salina f. tamaricsifolia. 
2. Juniperus horisontalis f. andora. 
3. Juniperus chinenis f. blue alps. 
Питання охорони природи, пропаганди сучасних наукових здобутків 

біології, екології та популяризації різноманіття рослинного світу вирішувались 
шляхом проведення екскурсій та надання консультацій. 

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

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

університету. Відповідно до затвердженого Комплексного плану виховної 
роботи в університеті поєднуються дії ректорату, деканатів, кафедр, інституту 
кураторів, бібліотеки, кафедри охорони праці і фізичного виховання, музею, 
оздоровчого пункту, студентського самоврядування. 

Згідно з планом, виховна робота проводиться за розділами: організаційна, 
інститут наставників, морально-правова, національно-патріотична, культурно-
масова, трудова, сімейно-родинна, спортивно-оздоровча, профорієнтаційна та 
інші. 

Наші основні доробки у 2015 році: 
1) організація і проведення Дня знань; 
2) організація і проведення загальних зборів студентів, які проживають в 

гуртожитках; 
3) організація зустрічі студентів з лікарями дружньої клініки для молоді, 

спеціалістами соціальної служби для сім‘ї та молоді, з представниками 
правоохоронних органів; 

4) новий формат університетської газети «Вісник університету», і як 
результат перемога в конкурсі ДУ «НМЦ «Агроосвіта» – номінація 
«Кращий дизайн»; 

5) проведення рейдів-перевірок стану проживання студентів в гуртожитках, 
та чергування в гуртожитках викладачів; 

6) організація і проведення святкових урочистих дійств до Дня працівників 
сільського господарства та Дня студента; 

7) участь студентського Парламенту в роботі НМК з виховної роботи; 
8) організація і проведення виставки-ярмарку с.-г. продукції до свят; 
9) прийом іноземних делегацій; 
10)  проведення фестивалю «Агроуніфест-2015»; 
11)  відзначення Дня вишиванки; 
12)  участь в 17 зльоті студентських лідерів аграрної освіти у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького. 

13)  участь у Всеукраїнській олімпіаді «Здоров‘я» серед науково-
педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів III–IV 
рівнів акредитації. Команда Подільського державного аграрно-технічного 
університету зайняла 2 почесне місце у загальнокомандному заліку у 
2015 році. 
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Не менш вагомі доробки колективів факультетів та інших підрозділів 
університету, а саме: 

Інженерно-технічний факультет – проведення спільних загальних зборів 
студентів, батьків і викладачів, проведення святкового концерту до відзначення 
95-річчя Університету, випуск інститутської газети, робота загону сприяння 
міліції «Кобра», робота осередку молодих науковців, робота гуртка духової 
музики; 

Інститут агротехнологій і природокористування – проведення спільних 
загальних зборів студентів, батьків і викладачів, організація та проведення 
виставки-ярмарку с.-г. продукції до свят, з ініціативи студентського активу 
факультету проводиться благочинні заходи; 

Економічний факультет – проведення в університеті потужного 
профорієнтаційного заходу – економічного турніру з командами навчальних 
закладів 1–4 рівнів акредитації та загальноосвітніх шкіл, проведення 
спортивних ігор з участю команд студентів і викладачів, посвята 
першокурсників в студенти; 

Факультет ветеринарної медицини – проведення святкового концерту до 
відзначення 95-річчя Університету, виховна робота в групах, гуртожитках; 

Біотехнологічний факультет – майстер-класи, участь в 
сільськогосподарській виставках, організація і проведення інтелектуальної гри 
«Брейн-ринг», випуск факультетської газети і дієві профорієнтаційні заходи. 

Наукова бібліотека. Одним із важливих підрозділів в університеті, який 
докладає великих зусиль до виховання студентської молоді є колектив наукової 
бібліотеки, який цьогоріч провів 2 читацькі конференції, формував книжкові 
виставки до історичних дат (130 річчя Леонтовича, 290-річчя Г. Сковороди, до 
трагічних подій – Голодомору, Чорнобиля, боротьби з хворобами 21 століття). 
За результатами професійної роботи, співробітники бібліотеки друкували статті 
в районних і університетських газетах. 

Музей університету бере участь у виховній роботі, організовуючи 
різноманітні заходи: екскурсії, оглядові бесіди, ювілейні зустрічі 
університетського рівня до знаменних дат та ін. Щорічно музей університету 
відвідує більш ніж 1 тисячі студентів та гостей. У 2015 році музей відкрив свої 
двері для делегацій з США, Польщі, Молдавії, та інших. 

З органів студентського самоврядування в університету діє студентський 
Парламент. Через свій актив студентський Парламент виражає інтереси 
студентів, проводить виховну роботу в студентських групах, гуртожитках, 
через дії студентських рад: гуртожитків, факультетів, інститутів, університет в 
цілому. (Студенти в університеті залучені до роботи рад: президент 
студентського парламенту Гурома Степан є членом вченої ради університету, 
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депутатом міської ради, інші активісти є членами рад факультетів, що дає 
можливість плідно співпрацювати з адміністрацією університету, 
підрозділами). 

Спортивний клуб університету (кафедри охорони праці і фізичного 
виховання) здійснює виховну діяльність серед студентства через роботу 
спортивних секцій, проведення спортивно-масових заходів. 

З початку навчального року проведено: 
 Студентські спортивні ігри на «Кубок Ректора» з футболу, волейболу, 

тенісу; 
 турнір з волейболу серед чоловічих команд – 1 місце;  
 відкритий регіональний турнір з волейболу серед чоловічих команд 

(Дунаївці, Новоселиця, Кам'янець-Подільський, ПДАТУ студенти, 
ветерани); 

Народні колективи. Не менш важливу роль у вихованні студентської молоді 
відіграють наші колективи «Горлиця», «Подільський колос», «Троїсті музики», 
«Ясени», «Рутенія», «Перевесло», «Мелодії душі», «Соняхи», «Джон Морган», 
танцювальні колективи «Колосок», «Горличка», «Максі», а також студентські 
осередки, такі як літературна студія «Комора», фотостудія «Позитив», 
літературно-мистецький гурток «Ольвія», клуб веселих та кмітливих «Діти 
КВНу». 

Народні колективи нараховують близько 100 учасників, серед яких 
студентська і учнівська молодь, співробітники університету. Щорічно, вони 
беруть активну участь в університетських заходах, міських, районних, 
обласних, Всеукраїнських а танцювальні колективи ще і в міжнародних 
фестивалях, конкурсах. 

Оздоровчий пункт ПДАТУ організовує благочинні заходи (донорська 
допомога), бесіди, обговорення питань про здоровий спосіб життя, санітарно-
гігієнічні умови, шкідливість паління, вживання алкоголю, наркотичних 
препаратів, профілактичні заходи проти СНІДу тощо. 

Минулого року на Вченій раді університету було запропоновано більш 
активно залучати студентське самоврядування і профком до організаційної 
роботи в університеті, наділивши їх максимальними правами, щодо роботи в 
гуртожитках від поселення до виселення студентів. Ці пропозиції актуальні і 
сьогодні, і їх треба впроваджувати в життя. 

Виховна робота в університеті, є важливою ланкою у загальному 
навчальному процесі студентської молоді і тому всім нам, а в першу чергу 
кураторам, деканатам, ректорату, студентській профспілці, слід надавати 
виховному процесу особливої уваги, докладати максимум зусиль до вирішення 
важливих питань з виховання молоді. 
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РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
5.1. Фінансова діяльність за 2015 рік 
Фінансування університету впродовж минулого року здійснювалось 

Міністерством освіти і науки України. 
Із загального фонду державного бюджету за 2015 рік відповідно до 

затвердженого кошторису надійшло коштів на загальну суму 41 633,5 тис. грн., 
(що на 2128,6 тис. грн. більше порівняно з 2014 роком), в т.ч.: 

- заробітна плата – 18 305 тис. грн.; 
- нарахування на заробітну плату – 6 239,1 тис. грн.; 
- продукти харчування дітям-сиротам – 546, 2 тис. грн.; 
- оплата комунальних платежів – 2 679,5 тис. грн.; 
- стипендія студентам – 13 769,1 тис. грн.; 
- придбання м‘якого інвентарю дітям-сиротам – 17,8 тис. грн.; 
- придбання літератури дітям-сиротам – 76,7 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2016 року в університеті відсутня заборгованість із 
заробітної плати, індексації, стипендії студентам, аспірантам та докторантам, 
комунальних платежів та розрахунків з організаціями за товаро-матеріальні 
цінності. 

Залишок коштів на спец рахунку університету станом на 1 січня 2016 
року становить 1 847 812 грн. 99 коп.  

Впродовж року на спеціальний рахунок університету надійшло всього 
15573, 1 тис. грн., в т.ч.: 

- за навчання – 12 044, 3 тис. грн.; 
- від господарської діяльності – 3446,8 тис. грн.; 
- від оренди – 82 тис. грн. 

Відповідно до кошторису, затвердженого на 2015 р., видатки спецфонду 
університету склали 15 364, 9 тис. грн., а саме: 

- на заробітну плату – 6432, 6 тис. грн.; 
- нарахування на заробітну плату – 2569,4 тис. грн.; 
- придбання товарно-матеріальних цінностей – 2326,9 тис. грн.; 
- придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів – 14, 6 тис. грн.; 
- продукти харчування для їдальні – 394,2 тис. грн.; 
- оплата послуг (ЄДЕБО, вивіз сміття, послуги з обслуговування 

лічильників, газових сигналізаторів та інші) – 685,2 тис. грн.; 
- видатки на відрядження – 71,8 тис. грн.; 
- оплата комунальних послуг – 2342,1 тис. грн.; 
- сплата податків – 286,3 тис. грн.; 
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- придбання обладнання та основних засобів – 204,9 тис. грн. 
Крім того, на благодійний рахунок університету надійшло 246,5 тис. грн., 

які відповідно до затвердженого кошторису використано на придбання товарно-
матеріальних цінностей для господарських потреб. 

За минулий рік виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення 
науково-педагогічному персоналу – 838,3 тис. грн., а також матеріальної 
допомоги студентам – 413,4 тис. грн.. 

Відповідно до затвердженого штатного розпису, університету на 2015 рік 
за загальним фондом затверджено 448,5 штатних одиниць (184,5 науково-
педагогічних, 11 педагогічних працівників, 177 спеціалістів, 76 робітників), за 
спеціальним фондом – 255,5 штатних одиниць (101 науково-педагогічний, 1 
педагогічний працівник, 18,5 спеціалістів, 135 робітників). 

 
5.2. Використання капітальних інвестицій  
1. Поточний і капітальний ремонт: 

Всього:                                                                          -   872 тис. грн. 

В т.ч.                         гуртожитки                                -   265 тис. грн. 

                                   нежитлові будівлі                     -   607  тис. грн. 
                                   і споруди 

2. Обладнання   
(придбання)                                                                   -  259 тис. грн. 
Разом за рік                                                                   -  1131тис.грн. 
   

У 2015 році проведений поточний ремонт приміщень навчальних 
корпусів, гуртожитків та інженерних мереж, капітальний ремонт деяких 
об‘єктів. 
Факультет ветеринарної медицини: 

- капремонт свинарника; 
- розчистка та відновлення колодязя питної води; 
- заміна частини зовнішньої магістралі водопроводу та ремонт колодязя з 

пожежним гідрантом; 
- розчистка території овочесховища від кущів та самосіву дерев та 

висадження  250 шт. саджанців дерев; 
- встановлення металевої сітчастої огорожі частини території. 

Інженерно – технічний  факультет: 
- капремонт аварійного гаража. 

Головний корпус: 
- к/р вхідного майданчика та сходів; 
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- к/р приміщення вхідного тамбуру із влаштуванням там служби охорони; 
- к/р приміщення спортзалу. 

Стадіон: 
- облаштування пішохідної доріжки до стадіону; 
- облаштування критої трибуни із пластиковими сидіннями. 

Гуртожиток № 3: 
- капремонт житлових кімнат, санвузлів, кухонь, холів двох блок-секцій   

(15 житлових кімнат) та комплектація їх меблями на  5-му поверсі. 
Ботанічний сад: 

- монтаж та обв‘язка  нового котла на твердому паливі. 
Гуртожитки № 1,2,3: 

- заміна частини дерев‘яних вікон на пластикові в кількості 78 штук.
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РОЗДІЛ VІ. ЗВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
6.1. Звіт про роботу факультету агротехнологій і 

природокористування  
У 2014–2015 навчальному році навчально-виховний процес на 5 кафедрах 

факультету забезпечували 73 науково-педагогічних працівники, які працювали 
на 50,775 штатних тарифних ставках.  

У поточному навчальному році станом на 01.01.2016 р. на 6 кафедрах 
факультету працює 68 науково-педагогічних працівників, які в цілому по 
факультету працюють на 53,8 штатних тарифних ставках (табл. 6.1.1). При 
цьому, в штатному розписі за посадами 5,25 ставки (6 фізичних осіб) займають 
професори, 31,5 ставки (38 осіб) – доценти, 1,75 ставки (2 особи) – старші 
викладачі і 15,3 ставки (22 особи) – асистенти. 

Таблиця 6.1.1 
Штатний розпис співробітників факультету 

№ 
з/п Назва кафедри 

Посад за штатним розписом  
(в дужках – фізичних осіб) 

науково-педагогічний персонал 

до
по

мі
ж

ни
й 

пе
рс

он
ал

  

пр
оф

ес
ор

 

до
це

нт
 

ст
. 

ви
кл

ад
ач

 

ас
ис

те
нт

 

вс
ьо

го
 

1 Рослинництва, селекції і 
насінництва 2,0 (2) 5,5(6) - 3,25(5) 10,75(13) 2,5 

2 
Землеробства, 
ґрунтознавства і захисту 
рослин 

1,0(1) 4,25(7) - 2,25(4) 7,5(12) 2,0 

3 
Плодоовочівництва, 
лісового і садово-паркового 
господарства 

1,0(1) 5,25(7) - 2,0(3) 8,25(11) 3,0 

4 Екології і збалансованого 
природокористування 1,0(1) 7,5(8) - 0,5(1) 9,0(10) 2,0 

5 Землеустрою і кадастру 0,25(1) 3,75(4) 1,75(2) 5,0(5) 10,75(12) 2,0 

6 
Агрохімії, хімічних і 
загально-біологічних 
дисциплін 

- 5,25(6) - 2,3(4) 7,55(10) 2,0 

ВСЬОГО: 5,25 (6) 31,5(38) 1,75(2) 15,3(22) 53,8(68) 13,5 
 

Напрями підготовки (спеціальності) 
Факультет здійснює підготовку фахівців з 5 спеціальностей 

(«Агрономія», «Садівництво і виноградарство», «Екологія», «Геодезія та 
землеустрій», «Садово-паркове господарство») із загальним ліцензованим 
обсягом підготовки бакалаврів – 450, спеціалістів – 340 і магістрів – 158 осіб за 
денною і заочною формами навчання (табл. 6.1.2). 
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Таблиця 6.1.2 
Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги прийому 

 

Спеціальність 

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

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

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

Всього: 235 215 185 155 88 70 
Разом за освітніми ступенями 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем): 450 340 158 

В цілому по факультету: 948 
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Прийом на навчання 
Під час вступної кампанії 2015 року абітурієнтами факультету подано 840 

заяв (у 2014 році – 977 заяв), з яких 541 – для вступу на освітньо-професійні 
програми підготовки «бакалавра» (64% від загальної кількості поданих заяв), 
126 (15%) – на освітньо-професійні програми підготовки «спеціаліста» і 173 
(21%) – на освітньо-професійні програми підготовки «магістра» (табл. 6.1.3). 

Таблиця  6.1.3  
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2015 році 

 

Напрями підготовки 
(спеціальності) 

Освітні ступені 
бакалавр спеціаліст магістр 

денна заочна всього денна заочна всього денна заочна всього 
Агрономія 203 54 257 40 17 57 46 17 63 
Плодоовочівництво - - - 7 2 9 16 10 26 
Екологія 73 10 83 11 11 22 12 14 26 
Геодезія 98 16 114 19 19 38 22 22 44 
Лісове і садово-паркове 
господарство  77 10 87 - - - 9 5 14 

ВСЬОГО: 451 90 541 77 49 126 105 68 173 
 
В структурі поданих заяв за формами навчання близько 77% (633 заяв) 

припадає на денну і 23% (207 заяв) – на заочну форми навчання. У 2015 році 
зараховано на навчання 401 особу (у 2014 – 451 особу), з яких 247 (60%) 
зараховано на освітньо-професійні програми підготовки «бакалавра», 66 (17%) – 
«спеціаліста» і 88 (23%) – «магістра» (табл. 6.1.4). 

При цьому план прийому за державним замовленням виконаний в повному 
обсязі за всіма напрямами підготовки (спеціальностями), освітніми ступенями, 
освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання. Із загальної кількості 
зарахованих 246 студентів (65%) проходитимуть підготовку за денною і 155 
(35%) – за заочною формами навчання. 

В розрізі напрямів підготовки і спеціальностей 248 осіб (62%) вступили на 
навчання за напрямом підготовки (спеціальністю) «Агрономія», 64 (16%) – 
«Геодезія, картографія та землеустрій», 34 (9%) – «Лісове і садово-паркове 
господарство», 37 (8%) – «Екологія та охорона навколишнього середовища» і 18 
(5%) – «Плодоовочівництво і виноградарство». 

В цілому по факультету у 2015 році за державним замовленням зараховано 
209 студентів (у 2014 році – 236) або 55% від загальної кількості зарахованих (у 
2014 році – 52%), з них 155 (75%) – на денну і 54 (25%) – на заочну форму 
навчання. В розрізі напрямів підготовки і спеціальностей за державним 
замовленням на навчання за напрямом підготовки (спеціальністю) «Агрономія» 
вступила 137 особа (66% від зарахованих за держзамовленням), «Геодезія, 
картографія та землеустрій» – 26(12%), «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» – 22(10%), «Плодоовочівництво і виноградарство» – 12(6%) і 
«Лісове і садово-паркове господарство» – 12(6%).  
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Таблиця 6.1.4 

Результати прийому у 2015 році 
 

 
 

Напрям підготовки 
(спеціальність) 

 
 
 
 

  Освітні ступені ційний       
БАКАЛАВР 

 
 

СПЕЦІАЛІСТ МАГІСТР 
денна форма заочна форма денна форма заочна форма денна форма заочна форма 

держ. 
замовл. 

ком. 
основа разом держ. 

замовл. 
ком. 

основа разом держ. 
замовл. 

ком. 
основа 

разом держ. 
замовл. 

ком. 
основа разом держ. 

замовл. 
ком. 

основа разом держ. 
замовл. 

ком. 
основа 

разом 

«Агрономія» 60/40 41/13+ 
22 

101/53
+ 

22 

20/18 62/17+ 
45 

82/35+ 
45 20 2 22 14 0 14 18 6 24 5 0 5 

«Плодоовочівництво 
і виноградарство» - - - - - - 5 0 5 2 0 2 4 6 10 1 0 1 

«Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища» 

5 5/0+5 10/0+5 4 3/0+2 7/0+2 5 0 5 1 4 5 4 1 5 3 2 5 

«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» 

15/5 7/5+2 22/10+
2 0 5/5+0 5/5+0 10 0 10 1 2 3 0 9 9 0 15 15 

«Лісове і садово-
паркове 
господарство» 

7/2 7/2+1 14/4+1 3/2 3/3+0 6/5+0 - - - - - - 2 7 9 0 5 5 

ВСЬОГО: 87/47 60/20 
+30 

147/67
+30 27/20 73/25+ 

47 
100/45 
+ 47 40 2 42 18 6 24 28 29 57 9 22 31 

 
 
 

             
Примітка: чисельник – всього; знаменник – в тому числі скорочений термін навчання + поповнення старших курсів або друга вища освіта. 
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Випуск фахівців 
У 2015 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на 

факультеті склав 327 осіб, що на 49 осіб менше ніж у минулому році 
(табл.6.1.5). 

При цьому питома вага випускників освітнього рівня «бакалавр» склала 
53%, «спеціаліст» – 34% і «магістр» – 13%. 

Із загальної кількості випускників 177 (на 35 осіб менше ніж у минулому 
році) або 54% проходили підготовку за денною і 150 (на 14 осіб менше ніж у 
минулому році) або 46% – за заочною формами навчання. 

В розрізі спеціальностей 154 випускники отримали дипломи за 
напрямом підготовки (спеціальністю) «Агрономія», 82 – «Геодезія, 
картографія та землеустрій», 55 – «Екологія та охорона навколишнього 
середовища», 21 – «Лісове і садово-паркове господарство», 15 – 
«Плодоовочівництво і виноградарство». 

Таблиця 6.1.5 
Випуск фахівців у 2014-2015 навчальному році 

Назва напряму підготовки 
 (спеціальності) 

В тому числі 
денна заочна 

всього держзам. ком. всього держзам. ком. 

«бакалавр» 
«Агрономія» 56 55 1 28 14 14 
«Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування» 

9 8 1 17 - 17 

«Геодезія, картографія та землеустрій» 22 5 17 22 - 22 
«Лісове і садово-паркове господарство» 9 8 1 12 - 12 

Разом 96 76 20 79 14 65 
«спеціаліст» 

«Агрономія» 23 17 6 23 15 8 
«Плодоовочівництво і виноградарство» 4 4 - 5 4 1 
«Екологія та охорона навколишнього 
середовища» 15 9 6 2 - 2 

«Землеустрій і кадастр» 13 3 10 25 2 23 
Разом 55 33 22 55 21 34 

«магістр» 
«Агрономія» 15 15 - 9 6 3 
«Плодоовочівництво і виноградарство» 3 3 - 3 2 1 
«Екологія та охорона навколишнього 
середовища» 8 5 3 4 1 3 

Разом 26 23 3 16 9 7 
Всього по факультету: 177 132 45 150 44 106 
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Таблиця 6.1.6 

Одержали дипломи з відзнакою 

Назва напряму підготовки (спеціальності) Всього 
В тому числі 

денна заочна 
«бакалавр» 

«Агрономія» 10 6 4 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» 4 1 3 

«Геодезія, картографія та землеустрій» 2 1 1 
«Лісове і садово-паркове господарство» 1 1 - 

Разом 17 9 8 
«спеціаліст» 

«Агрономія» 9 6 3 
«Плодоовочівництво і виноградарство» 4 3 1 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» 8 6 2 
«Землеустрій і кадастр» 5 4 1 

Разом 26 19 7 
«магістр» 

«Агрономія» 12 9 3 
«Плодоовочівництво і виноградарство» 2 2 - 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» 10 6 4 

Разом 24 17 7 

Всього по факультету: 67 45 22 
 

Рівень навчальних досягнень студентів 
В літній екзаменаційній сесії денної форми навчання у 2015 році взяло 

участь 503 студенти (табл. 6.1.8).  
За підсумками літньої екзаменаційної сесії успішність студентів в цілому 

по факультету склала 89,9%, а якісний показник успішності – 43,6%. При цьому 
середній бал складання студентами семестрових атестацій зимової 
екзаменаційної сесії становив 4,1. 

За підсумками зимової екзаменаційної сесії 2015–2016 навчального року 
успішність студентів в цілому по факультету склала 94,1%, а якісний показник 
успішності – 66,1%. При цьому, середній бал складання студентами 
семестрових атестацій зимової екзаменаційної сесії становив 3,9. 

В розрізі напрямів підготовки (спеціальностей) найкращі показники 
успішності досягнуті студентами спеціальності «Плодоовочівництво і 
виноградарство», а найгірші – у студентів напрямів підготовки «Екологія» і 
«Геодезія, картографія та землеустрій». 
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Загальні пропуски занять з розрахунку на 1 студента факультету за 
підсумками семестру складали 4,6 академічної години, в тому числі без 
поважних причин – 2,3 академічної години. 

Таблиця 6.1.8 
Підсумки екзаменаційних сесій 2015 року 

Напрям підготовки 
(спеціальність) 

Кількість 
студентів 

Успішність, 
% 

Якісний 
показник 

успішності, 
% 

Середній 
бал 

Пропуски занять 
на 1 студента, 
академічних 

годин 

всього 
В т.ч., без 
поважних 

причин 
1 2 3 4 5 6 7 

Літня екзаменаційна сесія 
Агрономія 256 92,9 39,8 4,0 4,3 2,2 
Плодоовочівництво і 
виноградарство 8 100,0 87,5 4,7 5,8 2,9 

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

73 75,5 38,2 4,0 4,9 2,7 

Геодезія, картографія 
і землеустрій  109 89,5 18,1 3,8 4,6 2,1 

Лісове і садово-
паркове господарство 57 93,9 34,7 4,0 5,0 2,6 

В цілому по ф-ту: 503 89,9 43,6 4,1 4,6 2,3 
Зимова екзаменаційна сесія  

Агрономія 292 93,1 69,9 3,9 4,9 2,9 
Плодоовочівництво і 
виноградарство 19 98,6 61,9 4,1 3,7 2,2 

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

58 87,1 66,1 3,8 4,8 2,3 

Геодезія, картографія 
та землеустрій  109 96,2 64,4 3,8 5,5 3,9 

Лісове і садово-
паркове господарство 64 95,3 68,0 3,8 5,2 3,6 

В цілому по ф-ту: 542 94,1 66,1 3,9 5,1 3,6 

Результати незалежних замірів знань 

В звітному році науково-методичним центром аграрної освіти були 
проведені чергові незалежні заміри залишкових знань студентів випускних 
курсів денної форми навчання освітньо-професійних програм підготовки 
бакалавра, за результатами яких студентами факультету одержані наступні 
результати: напрям підготовки «Агрономія» – 11 місце з 14, «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – 4 місце з 
13, «Геодезія, картографія та землеустрій» – 1 місце з 7, «Лісове і садово-
паркове господарство» – 4 місце з 8 аграрних ВНЗ України. 
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Таблиця 6.1.9 
Результати незалежного тестування якості знань студентів 

№ 
з/п 

 Шифр 
напряму 

підготовки 
Назва напряму підготовки 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 щ

о 
пр

ох
од

ил
и 

те
ст

ув
ан

ня
  

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%
 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

К
іл

ьк
іс

ть
 

не
за

до
ві

ль
ни

х 
оц

ін
ок

 

1 6.090101 «Агрономія» 42 83,4 3,93 7 

2 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування» 

6 100,0 4,5 - 

3 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій» 18 100,0 4,61 - 

4 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» 8 100,0 4,5 - 

 
Студентка 4 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Вівчарик 
Ольга взяла участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Екологічної 
безпеки», яка проводилася на базі Національного технічного університету 
ім. М. Остроградського та посіла 8 місце (керівник команди – в.о. доцента 
кафедри екології і збалансованого природокористування, кандидат технічних 
наук Шелудченко Л.С.).  

Практичне навчання студентів організовувалось відповідно до 
навчальних планів та графіків навчального процесу на базах практичної 
підготовки студентів факультету (дослідне поле, навчально-науковий сад, 
ботанічний сад, тепличний блок, науково-дослідний інститут круп‘яних 
культур, лабораторія екосистемних досліджень). Деякі практики відбувалися і в 
умовах виробництва (ТОВ «Бучачагрохлібпром», ТОВ «Оболонь-Агро», ТОВ 
«Модуль», ДП «Кам‘янець-Подільське лісове господарство» та ін). 

Методична робота 
За звітний період науково-педагогічними працівниками кафедр 

факультету видано одноосібно або в співавторстві 4 навчальних посібники, а 
також 117 методичних розробок для проведення аудиторних занять та 
самостійної роботи студентів (табл. 6.1.10). 
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Таблиця 6.1.10 

Видання навчально-методичної літератури  

№ 
з/п Назва кафедри 

Навчальні посібники 
Методичні 

видання  всього 
у тому числі  

з грифом 
МАПУ 

з грифом 
МОНУ 

1 Рослинництва, селекції і 
насінництва 1 - - 12 

2 Землеробства, ґрунтознавства і 
захисту рослин 2 - 2 9 

3 Екології і збалансованого 
природокористування 1 - - 22 

4 Плодоовочівництва, лісового і 
садово-паркового господарства - - - 6 

5 Землеустрою і кадастру - - - 68 

РАЗОМ: 4 - 2 117 

 
Наукова робота 

До складу вченої ради факультету входять 22 науково-педагогічних 
працівники і 3 студенти. Робота вченої ради факультету проходила згідно з 
затвердженим планом. 

На базі факультету функціонує спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з 
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво», яка затверджена наказом Міністерства 
освіти і науки України № 793 від 04.07.2014р. 

Впродовж звітного періоду на базі факультету організовано та проведено 
4 Всеукраїнських конференції, а також 2 Всеукраїнських та 2 регіональних 
наукових семінари, в яких прийняло участь близько 300 учасників 
(табл. 6.1.11): 

Таблиця 6.1.11 
Перелік проведених наукових конференцій і семінарів 

 
Назва наукової 

конференції, семінару 
Рівень (міжнародний, 

всеукраїнський, регіональний) 
Кількість 
учасників Результати 

59 науково-практична конференція науково-
педагогічних працівників, аспірантів та 
науковців Подільського ДАТУ за підсумками 
науково-дослідної роботи 2014 року 

Всеукраїнська 71 Збірник 
праць 

Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«Перші кроки в аграрну науку» Всеукраїнська 37 Збірник тез 

Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«Наука. Молодь. Сталий розвиток» Всеукраїнська  49 Збірник тез 

Науково-практичний семінар «Особливості Регіональний 14 Рекомендації 
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впорядкування земель с-г. призначення в 
умовах сучасності» 

виробництву 

Наукво-практичний семінар «Нормативно-
правові основи  та технічні особливості ведення  
АСДЗК України на основі ГІС технологій» 

Регіональний 12 Рекомендації 
виробництву 

Web-семінар з Бережанським агротехнічним 
інститутом НУБіП на тему «Засуха, суховій і 
пилова буря Україні в період глобальної зміни 
клімату» до Всесвітнього дня боротьби з 
опустелюванням та посухами 

Всеукраїнський 18 
Звернення 
учасників 
семінару 

Семінар «Чисте довкілля»  з ініціативи 
Всеукраїнської екологічної ліги та 
Національного молодіжного центру «Екологічні 
ініціативи» 

Всеукраїнський 75 Презентація 

Науково-теоретична конференція до 100-річчя 
від дня народження Ступакова В.П. Всеукраїнський 25 Збірник тез 

 
15 науково-педагогічних працівників факультету взяли участь у 6 

наукових заходах в інших вищих навчальних закладах (табл. 6.1.12). 
 

Таблиця 6.1.12 
Участь у наукових заходах в інших вищих навчальних закладах 

Назва наукової конференції, 
семінару 

Місце 
проведення 

Рівень (міжнародний, 
всеукраїнський, 
регіональний) 

Кількість 
учасників 
заходу від 

факультету 

«Новітні технології вирощування 
сільськогосподарських культур»  НУБІП, м. Київ 

Міжнародна науково-
практична конференція 

молодих вчених 
1 

«Онтогенез – стан, проблеми та перспективи 
вивчення рослин в культурних та природних 
ценозах» 

Херсонський 
ДАУ  

Міжнародна наукова 
конференція 1 

Міжнародний науково-практичний семінар 
«Високоінтенсивні технології – у 
садівництво» 

Уманський 
НУС Міжнародний 1 

Науково-практичний семінар «Еколого-
агрохімічні проблеми агротехнологій та 
підвищення родючості ґрунтів» 

Кам‘янець-
Подільський, 
«Обласний 

центр 
моніторингу 
родючості 

грунтів і якості 
продукції» 

Регіональний 10 

«Органічне виробництво і продовольча 
безпека» 

Житомирський 
ДАЕУ 

Міжнар. науково-
практична конференція 1 

«Екологічний стан і здоровя жителів міських 
екосистем» Чернівці Горбуновські читання 1 

 
У 2015 році співробітниками факультету захищено 1 докторську і 2 

кандидатських дисертацій (табл. 6.1.13):  
Таблиця 6.1.13 

Перелік захищених дисертацій 
Прізвище, ім‘я, 

по батькові Тема дисертації Спеціальність 
Науковий 

керівник або 
консультант 

Місце, дата 
захисту 

Городиська О.П. 
«Селекція гречки 

на скоростиглість і 
посухостійкість в 

Кандидат с.-г. наук, 
06.01.05 – селекція 

і насінництво 
Вільчинська Л.А. 

м. Дніпропетровськ, 
інститут зернового 

господарства УААН 
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умовах Лісостепу» 12.03.15р. 

Овчарук О.В. 

«Оптимізація 
елементів 
технології 

вирощування 
кормового буряка в 
умовах Західного 

лісостепу» 

Кандидат с.-г. наук, 
06.01.09 - 

рослинництво 
Бахмат М.І. 

Інститут кормів і 
сільського 

господарства Поділля 

Хоміна В.Я. 

«Агроекологічні і 
теоретичні аспекти 

застосування 
біогенних чинників 

при вирощуванні 
лікарських і 

ефіроолійних 
культур в умовах 

Лісостепу 
Західного» 

Доктор с.-г. наук, 
06.01.09 – 

рослинництво 
Бахмат М.І. 

м. Херсон, 
ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний 

університет»,01.07.15р. 

Наукові публікації 

Впродовж 2015 року науково-педагогічними працівниками факультету 
опубліковано 3 монографії, 143 наукові статті (у т.ч. – 17 у зарубіжних 
виданнях) та отримано 10 патентів і авторських свідоцтв (табл. 6.1.14, 6.1.15, 
6.1.16). 

Таблиця 6.1.14 
Підсумки наукової діяльності у 2015 році 

№ 
з/п Назва кафедри Монографії Статті 

Патенти і 
авторські 
свідоцтва 

1 Рослинництва, селекції і насінництва 3 53 3 

2 Землеробства, ґрунтознавства і захисту 
рослин - 17 3 

3 Екології і збалансованого 
природокористування - 39 4 

4 Плодоовочівництва, лісового і садово-
паркового господарства - 13 - 

5 Землеустрою і кадастру - 21 - 
РАЗОМ: 3 143 10 

 
Таблиця 6.1.15 

Список отриманих патентів і авторських свідоцтв 
 

Прізвище, ім‘я та  
по-батькові Назва 

Вид охоронного документу (патент на 
винахід, корисну модель, свідоцтво про 

авторське право на твір) 
Кващук О.В. 
Хоміна В.Я. 
Божок А.М.  
Климишена Р.І. 

Спосіб підготовки ґрунту, обробки 
насіння, сівби і збирання чорнушки 
посівної 

Патент на корисну модель №90956. 
Зареєстровано в Державному реєстрі 
патентів України на корисні моделі 

10.06.2014 
Городиська О.П. 
Вільчинська Л.А Зразок генофонду гречки 7/07 Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду 

рослин України №1300 

Пую В.Л. Спосіб забарвлення курячих яєць 
трофічним методом 

Патент на корисну модель. – Заявл. 
07.05.2014; Номер заявки: a 2014 04896. 

Бахмат О.М., Комбінований спосіб використання Патент на корисну модель №87786, 
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Бахмат М.І.,  
Божок А.М. 

добрив, обробки насіння і проведення 
сівби при вирощуванні сої. 

Державна служба інтелектуальної власності 
України, 2014. – 3 с. 

Бахмат О.М., 
Присяжнюк М.П., 
Мельник І.П. 

Спосіб застосування регуляторів 
росту рослин нового покоління для 
передпосівної обробки насіння озимої 
пшениці в умовах Лісостепу 
західного. 

Патент на корисну модель №88209, 
Державна служба інтелектуальної власності 

України, 2014. – 3 с. 

Шелудченко Б.А., 
Шелудченко Л.С. 

Лісова газо-пилозахисна смуга 
автомобільної дороги 

Позитивне рішення по заявці на видачу 
патенту 

Козіна Т.В. 
Сендецький В.М. 
Тимофійчук О.Б. 
Гнидюк В.С. 

Спосіб сумісного застосування 
сидератів і деструкції соломи та 
рослинних рештків деструктором « 
Вермистим-Д» 

Патент №96075 від 12.01.2015р 

Рихлівський І.П.,  
Розпутна Г.О. 

Патент на корисну модель №98195. 
Маринад для зеленого горошку. 

Державне підприємство «Український 
інститут промислової власності» 

Рихлівський І.П.,  
Розпутна Г.О. 

Патент на корисну модель. 
Конвеєрний спосіб вирощування   
«Зеленого горошку». 

Державне підприємство «Український 
інститут промислової власності» 

Рихлівський І.П. 

Документ НОУ-ХАУ на 
гідромеліоративну споруду (ГМС) для 
упередження дощових підтоплень в 
районі центрального ринку м. 
Кам‘янець- Подільського 

№2 - 1628 

 
Наукова робота студентів 

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

- «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток» – 49 публікацій; 
-  «Перші кроки в аграрну науку» – 37 публікацій. 

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

Організаційна робота  
За звітний період на факультеті були здійснені наступні організаційні 

заходи: 
1. Успішно пройшли чергову акредитацію напрями підготовки та 

спеціальності: 
- «Агрономія» за освітнім ступенем «бакалавр»; 
- «Плодоовочівництво і виноградарство» за освітнім ступенем «магістр»; 
- «Геодезія, картографія та землеустрій» за освітнім ступенем «бакалавр» 

і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 
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2. Ліцензована підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» з 
спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр». 

3. 16–18 грудня 2015 року пройшла первинну акредитаційну експертизу 
спеціальність 8.09010303 «Садово-паркове господарство» за освітнім ступенем 
«магістр». 

4. Відповідно до рішення Вченої ради університету від 30.04.2015 р. і 
наказу ректора «Про реорганізацію структурних підрозділів університету» 
№118 від 07.05.2015 р. змінено статус навчально-наукового інституту 
агротехнологій і природокористування на факультет агротехнологій і 
природокористування. 

5. Відповідно до рішення Вченої ради університету від 30.04.2015 р. і 
наказу ректора «Про реорганізацію структурних підрозділів університету» 
№118 від 07.05.2015 р. ліквідовано кафедри: 

- землеробства, агрохімії і ґрунтознавства; 
- селекції, насінництва і загально-біологічних дисциплін; 
- рослинництва і кормовиробництва. 
6. Відповідно до рішення Вченої ради університету від 30.04.2015 р. і 

наказу ректора «Про реорганізацію структурних підрозділів університету» 
№118 від 07.05.2015 р. створено кафедри: 

- агрохімії,  хімічних і загально-біологічних дисциплін; 
- рослинництва, селекції і насінництва; 
- землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин. 

Підвищення кваліфікації 
Впродовж 2015 року підвищення кваліфікації пройшли 38 співробітників 

факультету (табл. 6.1.16). 
Таблиця 6.1.16 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

№ 
з/п Прізвище,ім‘я, по батькові Посада, вчене 

звання  
Термін 

проходження 

Найменування навчального закладу, 
підприємства, 

організації, установи, де проводилось 
навчання 

1.  Чинчик Олександр 
Сергійович доцент 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

2.  Степась Андрій 
Володимирович доцент 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

3.  Каленчук (Бабій) Ярослава 
Василівна доцент 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

4.  Трач Сергій Володимирович доцент 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
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післядипломної освіти» 

5.  Овчарук Олег Васильович доцент 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

6.  Дорошенко Олена 
Логвинівна в.о. доцента 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

7.  Шелудченко Леся Сергіївна в.о. доцента 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

8.  Плахтій Данило Петрович в.о. доцента 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

9.  Вороніна Тетяна Валеріївна асистент 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

10.  Григор‘єв Василь 
Миколайович доцент 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

11.  Тарасюк Валерій 
Анатолійович в.о. доцента 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

12.  Козіна Тетяна Вікторівна асистент 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

13.  Гаврилюк Володимир 
Олексдрович асистент 01.04.15- 

20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

14.  Петрище Ольга Іванівна асистент 01.04.15- 
20.04.2015 

ПДАТУ – «Курси Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти» 

15.  Місюк Микола Васильович зав. кафедри з 01.04 по 
20.04.2015 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

16.  Бойко Олег Георгійович професор з 01.04 по 
20.04.2015 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

17.  Лапчинський Віталій 
Васильович доцент з 01.04 по 

20.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

18.  Потапський Юрій 
Васильович доцент з 01.04 по 

20.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

19.  Жилінський Володимир 
Лямбертович доцент з 01.03 по 

10.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти ЛьвівськогоНАУ 

20.  Додурич Валерій 
Васильович ст. викладач з 01.04 по 

20.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

21.  Додурич Валерій 
Васильович ст. викладач з 05.05 по 

06.06.2014 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти ЛьвівськогоНАУ 

22.  Погорецька Наталя 
Миколаївна  ст. викладач з 01.04 по 

20.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

23.  Пушкар Олександр 
Олександрович асистент з 01.04 по 

20.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

24.  Трач Іван Васильович асистент з 01.04 по 
20.04.2015 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

25.  Кушнірук Тетяна асистент з 01.04 по Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
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Миколаївна 20.04.2015 освіти НУБіП України 

26.  Лобанова Оксана Павлівна асистент з 01.04 по 
20.04.2015 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

27.  Лобанова Оксана Павлівна асистент з 10.03. по 
10.04. 2015 р. 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти ЛьвівськогоНАУ 

28.  Чебан Сергій Данилович доцент з 12.05 по 
12.06. 2015  

Уманський національний університет 
садівництва 

29.  Долід Анатолій 
Володимирович доцент з 12.05 по 

12.06. 2015  
Уманський національний університет 
садівництва 

30.  Мулярчук Оксана Іванівна в.о. доцента з 12.05 по 
12.06. 2015  

Уманський національний університет 
садівництва 

31.  Гойсюк Леся 
Володимирівна асистент з 12.05 по 

12.06. 2015  
Уманський національний університет 
садівництва 

32.  Вільчинська Людмила  
Аліковна  доцент 1.04.2015-

20.04.2015 
Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

33.  Городиська Олеся Петрівна  асистент 1.04.2015-
20.04.2015 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

34.  Бахмат  Микола Іванович професор 1.04.2015-
20.04.2015 

Навчально-науковий інститут післ.д-мної 
освіти НУБіП України 

35.  Зеленський  Віктор  
Анатолійович 

декан, 
доцент 

10- 20 
березня 

2015 року 

ННІ післядипломної освіти НУБіП України 
та «Науково-методичний центр 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності вищих навчальних закладів 
«Агроосвіта»  

36.  Вахняк Василь Степанович доцент 1.04-20.04. 
2015 р. 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти 

37.  Галицька Галина Йосипівна асистент  1.04-20.04. 
2015 р. 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти 

38.  Кобернюк Олена Тарасівна асистент 1.04-20.04. 
2015 р. 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти 

Виховна робота 

Впродовж звітного періоду на факультеті проведені такі виховні заходи: 
- благодійна акція «Всміхнися дітям разом з нами», яку провів комітет з 

культурно-масової роботи студентської до дня Св. Миколая в обласному 
дитячому туберкульозному санаторії у м. Кам‘янець-Подільський; 

- V студентський Кубок факультету з міні-футболу; 
- V студентський Кубок факультету з волейболу; 
- V студентський Кубок факультету з баскетболу; 
- екологічно-краєзнавча експедиція «Від чистих джерел – до чистого 

довкілля»; 
- екологічна акція  «Здай батарейку – збережи довкілля»; 
- екологічна акція  «Чисті схили»; 
- студент 4 курсу напряму підготовки «Агрономія», кандидат в майстри 

спорту Роман Головатюк став чемпіоном України 2015 року з кікбоксингу 
серед студентів. 
Декан факультету        В.А. Зеленський 
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6.2. Звіт про роботу факультету ветеринарної медицини 
 

Навчальна робота 
За підсумками літньої та зимової екзаменаційної сесії у 2015 році, серед 

417/408 студентів факультету ветеринарної медицини, загальний відсоток 
успішності склав 96,6/96,5%, а середній бал становив 4,1/4,2. 

За результатами обох сесій можна зробити висновок, що рівень 
навчальних досягнень студентів факультету ветеринарної медицини достатній. 
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Таблиця 6.2.1 
Результати зимової  екзаменаційної сесії на ФВМ 2015-2016  н.р. 

      оцінки       пропущено занять  
 

к-
ст

ь 
ст

уд
  н

а 
по

ч.
 с

ес
ії 

одер
жали 
відст
роч 
ку 

к-сть 
студ 
зобов
‘яз. 
здав 
всі 
екз. 

фак 
тич. 
прий
нял 
уча 
сть 

не 
з‘я 
вил. 
без 
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чин 

к-ть 
що 
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всі 
екз 

на 
 
―5‖ 

на 
―4‖ 
 і 
―5‖ 

на 
змі- 
ша- 
ні 
оцін 
ки 

 на 
 
 ―3‖ 

од. 
―2
‖ 

сер. 
 
бал 

заг. 
усп. 
% 

%, 
що 
зда- 
ли 
на 
―5‖ 

%, 
що 
зда- 
ли 
на 
―5‖ і 
―4‖ 

%, 
що 
зда- 
ли на 
зн. 
оцін. 

%, 
що 
зда- 
ли на 
―3‖ 

%, 
що 
зда- 
ли  
на 
―2‖ 

Всьог
о 

в т.ч. 
на 
одно 
го 
сту- 
ден- 
та 

в т.ч. 
по 
непо 
важ. 
прич 
Всьог
о 

на 
одно 
го 
студ. 

к-сть 
груп, 
що 
мают 
100% 
успіш 
ність 

1 CТН 64 2 62 62  59  5 5 32 17 3 4.4 90.7 7.69 7.69 49.23 26.16 9.23 172 2.6 120 1.7 - 
1/1 24 0 24 24  24 7 2 15 0 0 4.2 100 25.92 7.40 66.68 0 0 58 2.1 46 1.7 1 

по  курс 88 2 86 86 - 83 12 7 47 17 3 4,3 93.4 13.04 7.60 54.34 18.50 6.52 230 2.5 177 1.9 1 
2 СТН 47 2 45 45  44 7 4 23 10 1 3.8 98.0 14.89 8.51 48.95 25.53 2.12 210 6.0 182 3.8 - 

2/1 32 3 29 29  27 3 3 11 10 2 3.9 90.0 10.00 3.33 36.67 40.00 10.00 108 3.6 72 2.4 - 
по 

курсу 79 5 74 74 - 71 10 7 34 20 3 3.9 94.8 12.98 5.20 44.16 32.46 5.20 318 5.07 280 3.6 - 

3 СТН 50 19 31 31  30 1 4 21 4 1 3.8 96.7 3.22 12.90 67.76 12.90 3.22 89 2.87 56 1.80 - 
3/1 12 1 11 11  10 4 4 2 0 1 4.4 95.4 18.18 18.18 45.47 13.63 4.54 100 9.0 150 6.8 - 
3/2 16 1 15 15  15 0 15 0 0 0 4.0 100 0 6.66 93.34 0 0 117 7.8 62 4.1 1 
по 

курсу 78 21 57 57 - 55 5 23 23 4 2 3.9 97.0 7.35 13.25 66.17 10.29 2.94 306 5.9 306 4.5 1 

4/1 24 0 24 24  24 4 6 14 0 0 4.1 100 4.76 28.58 66.66 0 0 300 14.28 232 11.04 1 
4/2 19 2 17 17  17 4 5 8 0 0 4.0 100 21.05 26.33 42.10 5.26 0 240 17.89 242 12.73 - 
по 

курсу 43 2 41 41 -- 41 8 11 22 0 0 4.0 100 12.50 27.50 55.00 2.50 2.50 540 16.00 474 11.85 1 

По ф-ту 288 30 256 256 -- 250 35 48 126 41 8 4,0 95.3 11.55 11.55 54.52 17.68 4.70 1394 6.0 1150 4.1 3 
спеціалі

сти 61 11 50 50 --- 49 19 20 20 0 1 4.2 98.7 20.26 78.48 0 0 1.26 574 8.5 540 6.8 - 

магістр
и 59 0 59 59 ---- 59 10 40 9 0 0 4.2 100 20.40 73.46 0 6.12 0 180 5.71 210 4.2 1 

По 
факуль

тету 
408 41 367 367 - 358 54 108 155 41 9 4,2 96.5 14.32 32.10 37.28 12.85 3.45 2148 6.4 1090 4.6 4 
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Методична робота 
Методична комісія факультету ветеринарної медицини впродовж 

навчального року працювала згідно з графіком роботи, який був розглянутий і 
затверджений на початку навчального року звітного періоду. Членами 
методичної  комісії факультету було розглянуто і затверджено ряд важливих 
питань, основні з них: 

- розгляд і затвердження робочих програм з ряду дисциплін які 
викладаються для студентів факультету ветеринарної медицини і технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва за освітніми рівнями 
«Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр»; 

- розгляд і затвердження навчальних методичних комплексів за освітніми 
рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр»; 

- розглянуто і затверджено графіки проведення відкритих лекцій і 
лабораторно-практичних занять кафедр факультету. Розглянуто і доведено по 
кафедрах ряд документів нових форм згідно яких кожний викладач після 
проведеного відкритого заняття звітує навчальному відділу; 

- за звітний період методична комісія факультету опрацювала ряд 
проектів положень; 

- розглянуто і затверджено білети для проведення державних іспитів із 
заразної і незаразної патології для студентів за освітніми рівнями «Бакалавр» та 
«Спеціаліст»; 

- членами методичної комісії були розглянуті і затверджені методичні 
вказівки по виконанню, оформленню та захисту дипломних робіт за освітніми 
рівнями «Спеціаліст» і «Магістр»; 

- членами методичної комісії була розглянута і затверджена програма та  
методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів  
факультету ветеринарної медицини за освітнім рівнем «Магістр»; 

- за звітний період науково-педагогічними працівниками кафедр 
факультету ветеринарної медицини було подано на методичну комісію до 
розгляду і затвердження наступна кількість методичних рекомендацій і 
вказівок: 

Таблиця 6.2.2 
Методичні розробки факультету 

№ з/п Назва кафедри Кількість методичних 
розробок 

1. Кафедра фізіології, біохімії і морфології 14 
2. Кафедра ветеринарного акушерства і хірургії 9 
3. Кафедра внутрішніх хвороб і гігієни тварин 8 
4. Кафедра інфекційних і інвазійних хвороб 5 

Всього 36 
 
 Крім того, членами методичної комісії факультету ветеринарної 

медицини періодично проводилася перевірка кафедр на наявність усіх 
навчально-методичних комплексів (їх склад, наповнення), кафедральної 
документації, про результат перевірки було складено акти у 3-х примірниках. 
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Наукова робота 

У 2015 році наукова робота на факультеті ветеринарної медицини 
проводилася науково-педагогічними працівниками згідно затверджених 
кафедральних тем, наукової роботи аспірантів, магістрів та їх керівників, тощо. 

Таблиця 6.2.3 
Видавнича діяльність викладачів факультету 

№ 
з/п Назва кафедри Підручники Статті 

Патенти і 
авторські 
свідоцтва 

1 Фізіології, біохімії і морфології 2 25 1 

2 Інфекційних та інвазійних хвороб - 28 1 

3 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин - 32 - 

4 Ветеринарного акушерства і хірургії - 19 - 

 
Впродовж року на факультеті проведено 3 конференції: 
 VІІІ  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

„Перші наукові кроки 2015‖ 
 Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького 

складу, аспірантів, магістрів, науковців та запрошених з інших ВНЗ України 
 Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми 

підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної 
освіти». 

Також викладачі брали активну участь у міжнародних конференціях: 
1. Міжнародна науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та 
якості і безпеки продукції тваринництва», присвяченої 90-річчю університету, 
Київ, НУБіП України, 30 вересня 2015 року. 

2. Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні питання 
підготовки фахівців ветеринарної медицини з проблем внутрішньої патології», 
Біла Церква, Білоцерківський Національний аграрний університет, 4-6 
листопада 2015 року 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини». Біологія тварин. – 
Львів, 2015. 
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4. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific 
Journal). – Warszawa,  2015. 

5. Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і перспективи 
харчової науки та промисловості». – Тернопіль, 2015. 

НПП не залишалися осторонь і брали участь у науково-практичних 
семінарах та всеукраїнських конференціях 

1. У травні 2015 році на базі факультету ветеринарної медицини 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького в рамках технічної допомоги 
Європейського союзу Програми транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна у проекті «Створення школи передових методів діагностики 
зі спеціалізованими лабораторіями» участь у семінарі-стажування з питань 
екокардіографії у дрібних тварин (отримано сертифікат).  

2. У вересні 2015 на базі факультету ветеринарної медицини Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 
Ґжицького в рамках технічної допомоги Європейського союзу Програми 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна у проекті 
«Створення школи передових методів діагностики зі спеціалізованими 
лабораторіями» участь у семінарі-стажування з питань ендоскопії (отримано 
сертифікат). 

Захисту дисертацій у поточному році не було. У 2015 році на факультеті 
ветеринарної медицини відбувся попередній захист дисертаційної роботи 
Приступи Т.І., керівник професор Данчук В.В. 

На факультеті також ведеться госпдоговірна тема з господарством 
«Агрофірма ім. Слободяна» с. Іванківці, Городоцького району Хмельницької 
області із обсягом фінансування у 6000 грн. (виконавець - старший викладач 
Мізик Володимир Павлович).  

Організаційна та профорієнтаційна робота 
За 2015 рік проведено 10 засідань вченої ради факультету на яких 

розглядались питання відповідно до плану засідань. В ІІ семестрі під час 
засідань вченої ради факультету було заслухано та обговорено звіт про роботу 
факультету ветеринарної медицини ПДАТУ за 2014 рік, результати проведення 
зимової та літньої екзаменаційної сесії за 2014-2015 н. рр., результати 
проведення та перевірки виробничих практик на 3 СТН курсі ФВМ.  

Було обрано на вакантну посаду старшого викладача кафедри 
ветакушерства та хірургії Мізика В.П.; старшого викладача кафедри фізіології, 
біохімії і морфології Добровольського В.А. і асистента кафедри фізіології, 
біохімії і морфології Дячук Н.Б. 

Заслухано та затверджено звіт завідувачів кафедр за 2014-2015 н.р. 
Заслухано, обговорено та затверджено звіт голови державної екзаменаційної 
комісії про проведення державних екзаменів та захисту дипломних робіт на 
факультеті ветмедицини студентів за освітніми рівнями «Спеціаліст», 
«Магістр» і «Бакалавр». 
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Окрім згаданих питань, на кожній раді факультету заслуховувались, 
обговорювались та вирішувались поточні моменти діяльності факультету та в 
цілому ПДАТУ.  

За звітний період була проведена ціла низка заходів щодо 
профорієнтаційної роботи. Співробітники факультету неодноразово виїжджали 
у коледжі, школи, де проводили співбесіди, роздавали наочний матеріал тощо. 

Значну увагу було зосереджено на упорядкуванні території факультету 
ветеринарної медицини, а саме: проведена санітарна обрізка дерев, збільшена 
кількість зелених насаджень, відремонтовані ворота, забори, виконано 
поточний ремонт приміщень, встановлено металопластикові вхідні двері тощо. 
Також відновлено криницю.  

Доволі значною подією в житті нашого факультету є відвідання нашою 
делегацією Варшавського аграрного університету (Польща). Після декількох 
днів спілкувань українські та польські колеги дійшли висновку, що між 
факультетами має бути укладена окрема угода про співпрацю. Слід зауважити, 
що польські науковці зацікавилися науковими дослідженнями українських 
колег, зокрема професорів: Миколи Желавського, В'ячеслава Данчука та Тетяни 
Супрович, а також доцента Олександра Боднара. 

Виховна та спортивно-масова робота 
Виховна робота факультету ветеринарної медицини впродовж 

навчального року проводилася згідно плану роботи, розглянутого та 
затвердженого на початку навчального року звітного періоду. Згідно 
затвердженого плану на факультеті проводились наступні виховні, культурно-
масові та спортивні заходи: 

- проведення виховних годин згідно планів кураторів; 
- підготовка  та проведення святкування  Міжнародного жіночого  

дня 8 березня: 
- проведений диспут та круглий стіл студентами 2 курсу ФВМ 

«Психологічні особливості агресивної поведінки»; 
- проведення екскурсійної програми в м. Кам‘янці-Подільському; 
- підготовка та участь студентів у святкуванні Дня перемоги; 
- проведений диспут та круглий стіл студентами 3 курсу ФВМ 

«Алкоголізм та боротьба з ним»; 
- участь у проведенні дня вишиванки; 
- організація та проведення свята зустрічі випускників, та Дня 

відкритих дверей; 
- проведення зборів курсів щодо підготовки до складання сесії; 
- звіт кураторів за 2 семестр; 
- участь у заходах до Дня прапора України; 
- організація та поселення студентів ФВМ в гуртожитки університету 

згідно наказу; 
- організація та проведення святкування Дня знань; 
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- організація та проведення зборів гуртожитків; 
- участь студентів ФВМ у флешмобі згідно плану міськвиконкому; 
- проведення зборів студентів  перших курсів; 
- посвячення в студенти першокурсників ФВМ; 
- прочитана лекція на 1-2 курсах за участю голови студентського 

самоврядування: «Запобігання торгівлею людьми»; 
- підготовка  та проведення заходів до Дня сільського господарства; 
- затвердження плану роботи студентського самоврядування; 
- участь в організації та проведенні Агроуніфесту; 
- перевірка проведення виховних робіт згідно планів кураторів на 

2014-2015 н.р.; 
- проведення екскурсійної програми в м. Кам‘янці-Подільському; 
- проведення зборів курсів про стан навчання, пропуски та здачі сесії; 
- чергування викладачів ФВМ у гуртожитках ПДАТУ. 

Таблиця 6.2.4 
Проведені виховні заходи на факультеті ветеринарної медицини за 2015 рік  

№п/п Назва заходу  Виконання  Примітки 
1 Проведення виховних годин 

згідно планів кураторів  
Виконано 

 
Поводився 
контроль 
деканатом 

2 Підготовка  та проведення 
святкування  міжнародного 
жіночого  Дня 8 Березня  

Березень 2015. 
Виконано 

Студенти 
факультету брали 
участь у 
концертні 
програмі 
присвячені до Дня 
жінки, та 
проведений 
диспут  на  тему 
«Роль українських 
жінок у 
будівництві 
незалежної 
держави»  

3 Психологічні особливості 
агресивної поведінки 
 

Квітень 2015. 
Виконано 

Проведений 
диспут та круглий 
стіл студентами 2 
курсу ФВМ 

4 Проведення екскурсійної 
програми в м. Кам‘янець - 
Подільський 

Травень –
вересень 2015. 
Виконано 

Для студентів 
перших курсів 

5 Підготовка та участь студентів Травень 2015. Деканат ФВМ 
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у святкуванні Дня перемоги Виконано 
6 Алкоголізм та боротьба з ним 

 
Травень 2015. 
Виконано 

Проведений 
диспут та круглий 
стіл студентами 2 
курсу ФВМ 

7 Наркоманія та боротьба з нею 
 

Травень 2015. 
Виконано 

Проведений 
диспут та круглий 
стіл студентами 3 
курсу ФВМ 

8 Участь у проведенні дня 
вишиванки 

Травень 2015. 
Виконано 

Куратори, деканат 

9 Організація та проведення 
свята зустрічі випускників, та 
Дня відкритих дверей. 

Травень 2015. 
Виконано 

Заступники 
декана. 

10 ВІЛ-інфекція і СНІД в Україні 
 

Травень 2015. 
Виконано 

Проведений 
диспут та круглий 
стіл студентами 2-
3 курсів ФВМ 

11 Проведення зборів курсів щодо 
підготовки до здачі сесії 

Червень 2015. 
Виконано 

Куратори курсів 

12 Звіт кураторів за 2 семестр  Червень 2015. 
Виконано 

Куратори курсів 

13 Участь у проведенні заходів до 
Дня прапора України 

Серпень 2015 Заступники 
декана, 
профспілка ФВМ 

14  Організація та поселення 
студентів ФВМ  в гуртожитки 
університету згідно наказу 
 

Серпень 2015. 
Виконано 

Куратори, деканат 

15 Організація та проведення 
святкування Дня знань 

Вересень 2015. 
Виконано 

Куратори, деканат 

16 Організація та проведення 
зборів гуртожитків 

жовтень 2015. 
Виконано 

Куратори, деканат 

17 Участь студентів ФВМ у 
флешмобі згідно плану 
міськвиконкому 

жовтень 2015. 
Виконано 

Заст. декана з 
виховної роботи, 
куратори 

18 Проведення зборів студентів  
перших курсів 

жовтень 2015. 
Виконано 

Куратори, деканат 

19 Посвячення в студенти 
першокурсників ФВМ 

Жовтень 2015 
виконано 

Заст. декана з 
виховної роботи, 
куратори 

20 Протидія торгівлі людьми 
 

жовтень 2015. 
Виконано 

Прочитана лекція 
на 1-2 курсах за 
участю голови 
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студентського 
самоврядування  

21 Підготовка  та проведення 
заходів до Дня сільського 
господорства 

Жовтень -
листопад 2015 
Виконано 

Куратори, деканат 

22 Затвердження плану роботи 
студентського самоврядування 

Листопад 2015. 
Виконано 

Голова 
студентського 
самоврядування 

23 Участь в організації та 
проведенні Агроуніфесту 

Листопад 2015. 
Виконано 

Заст. декана з 
виховної роботи, 
куратори 

24 Перевірка проведення 
виховних робіт згідно планів 
кураторів на 2014-2015 н.р. 

Протягом року Деканат 

25 Проведення екскурсійної 
програми в м. Кам‘янець - 
Подільський 

Листопад 2015 
Виконано 

Куратори 1 курсу 

26 Проведення зборів курсів про 
стан навчання, пропуски та 
здачі сесії 

Грудень 2915. 
Виконано 

Куратори, деканат 

27 Чергування викладачів ФВМ у 
гуртожитках ПДАТУ 

Протягом року Куратори, деканат 

 
Таблиця 6.2.5 

Проведені спортивні заходи на факультеті за 2015 рік 

№п/п Назва заходу Виконання Примітки 

1. змагання з волейболу серед 
викладачів на Кубок ректора 
ПДАТУ 

виконано 3 місце збірна 
команда ФВМ та 
ТВППТ 

2. Участь у Всеукраїнській 
олімпіади  "Здоров‘я" серед 
науково-педагогічних 
працівників аграрних вищих 
навчальних закладів III -IV 
рівнів акредитації у 
загальнокомандному заліку у 
2015 році команда  

виконано Подільського 
державного 
аграрно-
технічного 
університету 
зайняла 2 
почесне місце 
(Чорний І.О.) 
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3. Проведено п‘ятий за ліком 
кубок пам‘яті Миколи 
Івановича Бендери 
 

виконано Співорганізатор 
та представляв 
ФВМ 
 Білий М.М. 

4. Чемпіонат університету з 
футболу серед науково-
педагогічних працівників 
ПДАТУ 

виконано 4 місце  

5. Кубок ректора з футболу 
 
 

виконано 3 місце - збірна 
команда ФВМ та 
ТВППТ  
 

6. З нагоди Дня працівників 
сільського господарства і Дня 
студента проводився турнір з 
волейболу 

виконано 1 місце ПДАТУ  
(у збірній -  
студенти ФВМ ) 

7. Відбулися спортивні ігри з 
волейболу серед команд 
ПДАТУ на Кубок ректора 

виконано 4-місце 
 

 
 
 

Декан факультету        В.В. Горюк 
 

http://www.pdatu.edu.ua/home/534-534.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/534-534.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/534-534.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/529-529.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/529-529.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/529-529.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/529-529.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/685-685.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/685-685.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/685-685.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/685-685.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/642-642.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/642-642.html
http://www.pdatu.edu.ua/home/642-642.html
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6.3. Звіт про роботу факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва 
 

У структурі факультету функціонує три кафедри: 
 Годівлі, розведення тварин та технології кормів, завідувач – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ, академік 
МАНЕБ, Заслужений працівник освіти України Анатолій Тимофійович Цвігун; 

 Технології виробництва продукції тваринництва, завідувач – 
кандидат сільськогосподарських наук, професор Іван Іванович Тимофійшин; 

 Технології переробки і стандартизації продукції тваринництва 
завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік МААО 
Тетяна Миколаївна Приліпко. 
 

Навчальна робота 
За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії загальний відсоток 

успішності студентів факультету склав 74,6%. Зокрема, загальна успішність 
студентів освітнього рівня «Бакалавр» склала 76,8%, «Спеціалість» - 65,4%, а от 
загальна успішність студентів магістратури склала 100%. 

Що ж стосується показників відвідування, на одного студента факультету 
припадає 13,6 пропущених заняття, з них – 5,7 пропуски з неповажних причин 
(табл. 6.1.3). 
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Таблиця 6.3.1 
Результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року денної форми навчання 
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1 
СТН 

17  17  17 15 1 7 6 1 2 88,2 5,9 41,2 35,3 5,9 11,8  333 1,9 171 10,1 

2 
СТН 

16  16  16 9  9   7 56,3  56,3   43,8  280 17,5 106 6,6 

1 26  26  26 24 1 11 12  2 92,3 3,9 42,3 46,2  7,7  565 21,7 164 6,3 
2 37  37  37 27  19 6 2 10 73,0  51,4 16,2 5,4 27,0  458 12,4 196 5,3 
3 54  54  54 26 3 19 4  28 48,2 5,6 35,2 7,4  51,9  704 13,0 222 4,1 
4 45  45  45 32 7 24 1  13 71,1 15,6 53,3 2,2  28,9  744 16,5 215 4,8 

Бакалав
ри 

195  195  195 133 12 89 29 3 62 76,83 5,2 46,6 17,9 1,9 28,5  2784 14,3 1074 5,5 

Спеціа
лісти 

26  26  26 17 2 8 7  9 65,4 7,7 30,8 27,0  34,6  398 15,3 184 7,1 

магістр
и 

31  31  31 31 14 13 4   100 45,7 41,9 12,5   2 254 8,2 196 6,3 

Всього 252  252  252 188 28 110 40 3 71 74,6 11,1 43,7 15,9 1,2 28,1 2 3436 13,6 1454 5,7 
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Таблиця 6.3.2 
Успішність і відвідування занять студентами факультету  технології виробництва і переробки продукції тваринництва в 

розрізі академічних груп і курсів в першому семестрі 2015-2016 навчального року  
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СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ 
1 СТН 17 17 15 1 7 6 1 2 3,71 88,2 5,9 41,2 333 1,9 171 10,1 
2 СТН 16 16 9  9   7 3,49 56,3  56,3 280 17,5 106 6,6 
ВСЬОГО 33 33 24 1 16 6 1 9 3,59 72,7 3,0 48,5 613 18,6 277 8,4 

ПЕРШИЙ КУРС 
1 26 26 24 1 11 12  2 4,0 92,3 3,9 42,3 565 21,7 164 6,3 
ВСЬОГО 26 26 24 1 11 12  2 4,0 92,3 3,9 42,3 565 21,7 164 6,3 

ДРУГИЙ КУРС 
1 37 37 27  19 6 2 10 3,48 73,0  51,4 458 12,4 196 5,3 
ВСЬОГО 37 37 27  19 6 2 10 3,48 73,0  51,4 458 12,4 196 5,3 

ТРЕТІЙ КУРС 
1 31 31 15 3 10 2  16 3,26 48,4 9,7 32,3 316 10,2 103 3,3 
2 23 23 11  9 2  12 3,01 47,8  34,8 388 16,9 119 5,2 
ВСЬОГО 54 54 26 3 19 4  28 3,15 48,2 5,6 35,2 704 13,0 222 4,1 

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС 
1 21 21 13 4 9   8 3,9 62,0 19,1 42,3 432 20,6 98 4,7 
2 24 24 19 3 15 1  5 4,8 79,2 12,5 62,5 312 13,0 117 4,9 
ВСЬОГО 45 45 32 7 24 1  13 3,99 71,1 15,6 53,3 744 16,5 215 4,8 

СПЕЦІАЛІСТИ 
1 26 26 17 2 8 7  9 3,41 65,4 7,7 30,8 398 15,3 184 7,1 
ВСЬОГО 26 26 17 2 8 7  9 3,41 65,4 7,7 30,8 398 15,3 184 7,1 
ПО 
ФАКУЛЬ
ТЕТУ 

221 221 150 14 97 36 3 71 3,61 71,1 6,5 38,7 3482 13,7 1258 5,7 
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Таблиця 6.3.3 
Результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року 

денного відділення освітнього ступеня «магістр» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
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1М 15  15  15 15 9 6    100 60,0 40,0    1 142 9,5 108 7,2 

2М 16  16  16 16 5 7 4   100 31,3 43,8 25,0   1 112 7,0 88 5,5 

Всь

ого 
31  31  31 31 14 13 4   100 45,7 41,9 12,5   2 254 8,2 196 6,3 
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Таблиця 6.3.4 

Успішність і відвідування занять студентами освітнього ступеня «магістр» в розрізі академічних груп і курсів в першому 
семестрі 2015-2016 навчального року факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  

К
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1 м  курс 
1 15 15 15 9 6    4,63 100 60,0 40,0 142 9,5 108 7,2 

Всього 15 15 15 9 6    4,63 100 60,0 40,0 142 9,5 108 7,2 
2  м курс 

1 16 16 16 5 7 4   4,22 100 31,3 43,8 112 7,0 88 5,5 
Всього 16 16 16 5 7 4   4,22 100 31,3 43,8 112 7,0 88 5,5 
Всього 
по маг 31 31 31 14 13 4   4,43 100 45,2 41,9 254 8,2 196 6,3 
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Методична робота 

Таблиця 6.3.5 
Видання навчально-методичної літератури у 2015 р. 

№ 
п/п Назва кафедри 

Навчальні посібники 
Методичні 

видання всього 
у т. ч. 

з грифом 
МАПУ 

з грифом 
МОНУ 

1 Годівлі, розведення тварин 
і технології кормів - - - 12 

2 Технології виробництва 
продукції тваринництва - - - 18 

3 
Технології переробки і 
стандартизації продукції 
тваринництва  

- - - 8 

4 Разом - - - 38 
 

Наукова робота 
Тематика наукових досліджень: 

1. Вплив кормових та інших факторів на ефективність використання 
поживних речовин раціонів тваринами, біобезпеку та якість продукції 
(Державний реєстраційний номер 0112U004672). 

2. Розробка системної оцінки та генетико-екологічного моніторингу 
генофонду домашніх тварин (Державний реєстраційний номер 
0110U006076). 

3. Удосконалення технологій виробництва молока, м‘яса, яєць, вовни в 
умовах західного лісостепу (Державний реєстраційний номер – 
0114U004077). 

4. Технологічні розробки з удосконалення елементів виробництва та 
переробки сільськогосподарських тварин, птиці, рибництва і 
бджільництва (Державний реєстраційний номер 0112U00 6881). 

5. Експериментальне обґрунтування технології, оптимальних режимів 
стерилізації і зберігання м‘ясних паштетів (Державний реєстраційний 
номер 0110U005442). 
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Таблиця 6.3.6 
Наукові праці науково-педагогічних працівників кафедри 

Кафедра 

Чисельність 
працівників, 
що беруть 

участь у НДР 

Видано 

Підручни
ків 

Моногра
фій 

Посібни
ків Статей 

Годівлі, розведення тварин і 
технології кормів 10 - 1 - 17 

Технології виробництва 
продукції тваринництва 8 - - - 11 

Технології переробки і 
стандартизації продукції 
тваринництва 

11 - - - 25 

По факультету 29 - 1 - 53 

Таблиця 6.3.7 
Захищені дисертації 

ПІБ Тема дисертації Спеціальність 
Науковий 

керівник, або 
консультант 

Місце, дата 
захисту 

Овчарук О.В.  Продуктивність 
сортів і гібридів 
буряка кормового 
залежно від 
строків сівби та 
густоти рослин в 
умовах Лісостепу 
західного» 

06.01.09 - 
рослинництво 

Доктор  
с/г наук, 
професор 

Бахмат М.І. 

м.Вінниця, 
ВНАУ, 

Інститут 
кормів та 
сільського 
господарст
ва Поділля 
28.05.2015р

. 
Понько Л П.  Оцінка 

селекційно-
генетичних 
факторів 
формування 
продуктивних 
ознак у тварин 
української 
чорно-рябої 
молочної породи 
подільського 
заводського типу 

06.02.01 –
розведення та 
селекція 
тварин 

доктор   
сільськогосп
одарських    
наук,  
професор     
Сірацький Й.  
і доктор 
біологічних 
наук, 
професор 
Федота О. М.  

м.Миколаїв 
Миколаївсь
кий НАУ 
25 березня 
2015 р.  
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Патенти 

1.Спосіб визначення ступеня свіжості м‘яса птиці фотометричним 
методом Патент України на корисну модель 97932, МПК G01N 33/12 (2006.01). 
– № u 2014 11788; заявл. 31.10.2012; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. – 3с. -  
Букалова Н.В, Богатко Н.М. 

2.Спосіб бактеріоскопічного оцінювання ступеня обсіменіння м‘яса птиці 
мікроорганізмами Патент України на корисну модель 97931, МПК G01N 33/12 
(2006.01). – № u 2014 11787; заявл. 31.10.2012; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.. – 
4с. - Букалова Н.В, Богатко Н.М. 

3.Удосконалений  АВТОКЛАВ Патент України на корисну модель UA 
93371, МПК  B01J 3/04 (2006.01)  №u 2014 04806 ;  заявл.  05.05.2014; опубл. 
25.09.2014, Бюл.№ 18. – 6с. – Куций В.М. 

Організаційна робота 
В 2015 році проведено дев‘ять вчених рад на яких розглянуто понад 36 

питань пов‘язаних із роботою факультету. 
Крім того на факультеті було проведено три навчальних семінари: два із 

питань вдосконалення навчального процесу на факультеті і один із 
запровадження дистанційного навчання. 

Проведено п‘ять зустрічей із роботодавцями : корпорація «Сварог», 
«Аграрна компанія 2004», «Миронівський комбінат хлібопродуктів» 

Організація і проведення конференцій 

Міжнародні  
1. V Міжнародна науково-практична конференція "Зоотехнічна наука: 

історія, проблеми, перспективи» (21-22.05.2015, м. Кам‘янець-Подільський). 
2. ІІ Міжнародна наукова конференція студентської та учнівської 

молоді «Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції 
тваринництва» (29-30 жовтня 2015 року,   Кам‘янець-Подільський). 

Студентські вузівські конференції 

1. Студентська  наукова конференція «Біотехнологічні та етологічні 
аспекти формування продуктивності тварин», (13.05.2015 року, м. Кам‘янець-
Подільський). 

2. VІ студентська наукова конференція «Сучасний стан та 
перспективи розведення різних видів сільськогосподарських тварин». (19 
жовтня 2015 року, м. Кам‘янець-Подільський).  

3. Студентська  наукова конференція «Сучасні аспекти годівлі тварин 
і технології кормів: студентський погляд» (18листопада  2015, м. Кам‘янець-
Подільський). 
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Виховна та спортивно-масова робота 
На факультеті діє інститут кураторства, який організовує виховну роботу зі 

студентами. Кожного тижня відповідно до плану виховного роботи проводяться 
заходи.  

Зокрема, проведено виховний захід «Посвята в студенти» для студентів 
перших курсів, в рамках якого проведено концерт. Викладачі і студенти брали 
активну участь в спортивних змаганнях, що проводились в університеті. 
Регулярно викладачі кафедр чергували в гуртожитках університету. 

Проведено випуски бакалаврів, спеціалістів, магістрів.  
В рамках популяризації факультету проведено зустріч із випускником 

факультету 1979 року Понуркевичем Борисом Івановичем, директором ТзОВ 
«А.М.В. Україна». 

Студенти факультету брали участь у фестивалі кінно-трюкового мистецтва 
«Кентаври 2015», Білобородов Євген Андрійович посів друге місце у змаганнях 
з кінного спорту. 

Профорієнтаційна робота 
На факультеті створена електрона база шкіл І-ІІІ ступеня семи районів 

Тернопільської і трьох районів Хмельницької області, а також профтехучилищ і 
коледжів. Розроблено і надруковано буклет, календарі з символікою 
факультету. 

У всі школи закріплених районів електронною поштою направлено 
агітаційні матеріали. У листопаді чотири групи викладачів відвідали школи в 
закріплених районах. Цвігун А.Т. взяв участь у профорієнтаційній роботі до 
Дня науки в школі №5 м. Кам‘янця-Подільського. Цвігун А.Т. провів зустріч із 
учнями Кульчиєвецької загальноосвітньої школи. Євстафієва Ю.М. провела 
зустріч із учнями Колодієвецької школи. Щербатюк Н.В. провела зустріч із 
школярами Йосипівської школи Староконстантинівського району. 

Шуплик В.В., Тимофійшин І.І., Приліпко Т.М., Корник О.М., Леньков 
Л.Г., Саєнко В.П. взяли участь у проведенні «Буковинської осені 2015», де були 
проведені зустрічі із начальниками управлінь агропромислового розвитку всіх 
районів Чернівецької області.  

В рамках проведення дня відкритих дверей Подільського ДАТУ 
проведено зустрічі із випускниками Бучацького коледжу і коледжу ПДФТУ, 
роздано буклети про факультет (всього 36 осіб). Також проведено екскурсію і 
розмову із учнями школи №13 м. Кам‘янця-Подільського. 

Шуплик В.В. провів профорієнтаційну роботу із випускниками школи 
№1 і 3 міста Дунаївці. 

 
Декан факультету        В.В. Шуплик 
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6.4. Звіт про роботу економічного факультету 
На сьогоднішній день на факультеті навчається 918 студентів (з них 158 

за рахунок державного замовлення), в тому числі на денній формі 351 (131) 
студент та 567 (27) студентів на заочній формі навчання. 

Таблиця 6.4.1 
Розподіл контингенту за спеціальностями та формами навчання 

Спеціальності 
Денна Заочна 

всього в т.ч. 
державники всього в т.ч. 

державники 
Бакалавр 

Облік і аудит 61 7 264 7 
Фінанси і 
кредит 34 6 85 4 

Економіка 
підприємства 39 4 53 5 

Менеджмент 
організацій 88 69 43 5 

РАЗОМ 222 86 445 21 
Спеціаліст 

Облік і аудит 7 7 46 - 
Фінанси і 
кредит 6 6 14 - 

Економіка 
підприємства 3 3 - - 

Менеджмент 
організацій 16 12 7 - 

РАЗОМ 32 28 67 0 
Магістр 

Облік і аудит 39 5 27 2 
Фінанси і 
кредит 15 3 9 2 

Економіка 
підприємства 16 4 3 1 

Менеджмент 
організацій 27 5 16 1 

РАЗОМ 97 17 55 6 
ВСЬОГО 351 131 567 27 

Навчальна робота 

Підготовка студентів здійснювалась відповідно до розроблених та 
затверджених в установленому порядку навчальних планів. Підсумки цієї 
діяльності відображаються в результатах заліково-екзаменаційних сесій. 
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Таблиця 6.4.2 
Результати заліково-екзаменаційних сесій  

студентів денної форми навчання 

Спеціальності 
Літня сесія Зимова сесія 

Абсолютна 
успішність 

Якість 
навчання 

Середній 
бал 

Абсолютна 
успішність 

Якість 
навчання 

Середній 
бал 

Облік і аудит 94,0 52,1 3,83 97,3 61,9 3,93 
Фінанси і 
кредит 92,0 66,2 3,93 98,1 71,2 4,10 

Економіка 
підприємства 90,0 60,0 3,82 96,4 58,1 4,00 

Менеджмент 
організацій 92,4 73,1 4,1 94,8 70,2 4,02 

По 
факультету 92,1 63,3 3,92 96,7 65,4 4,01 

 

Одним з показників якості підготовки фахівців є результати їх державної 
атестації. В 2015 році на економічному факультеті завершили навчання 416 (в 
т.ч. заочно 292) осіб за всіма рівнями, в тому числі: 

бакалавр – 240 (164); 
спеціаліст – 121 (90); 
магістр – 55 (38). 
При цьому 63 студенти (28 денної та 35 заочної форми навчання) 

отримали дипломи з відзнакою 
Таблиця 6.4.3 

Результати державної атестації за напрямами (спеціальностями) 

Спеціальності 
Денна Заочна 

всього в т.ч. з 
відзнакою всього в т.ч. з 

відзнакою 
Бакалавр 

Облік і аудит 25 7 106 10 
Фінанси і 
кредит 16 3 30 3 

Економіка 
підприємства 6 1 9 - 

Менеджмент 
організацій 29 2 19 1 

РАЗОМ 76 13 164 14 
Спеціаліст 

Облік і аудит 7 3 72 11 
Фінанси і 
кредит 5 1 11 2 

Економіка 
підприємства 6 - - - 
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Спеціальності 
Денна Заочна 

всього в т.ч. з 
відзнакою всього в т.ч. з 

відзнакою 
Менеджмент 
організацій 13 6 7 1 

РАЗОМ 31 10 90 14 
Магістр 

Облік і аудит - - 19 2 
Фінанси і 
кредит - - 10 4 

Економіка 
підприємства - - - - 

Менеджмент 
організацій 17 5 9 1 

РАЗОМ 17 5 38 7 
ВСЬОГО 124 28 292 35 

Методична робота 

Продовж 2015 р. підготовлено такі методичні матеріали: 
- підручники, навчальні посібники - 1, 
- методичні вказівки (рекомендовані до друку кафедрами та методичною 

комісією економічного факультету) – 91 од.;  
- конспекти лекцій (для навчальних дисциплін, які введені вперше) - 19, 
- робочі навчальних програм (для навчальних дисциплін, які введені 

вперше та ті які зазнали кардинальних змін)  - 85;  
- комп‘ютерне програмне забезпечення навчальних дисциплін (розробка 

і впровадження елементів дистанційного навчання на базі платформи Moodle) – 
84;  

- наочні навчальні посібники (схеми, діаграми, стенди, слайди тощо) – 52 
компл.  

Також науково-педагогічними працівниками факультету здійснювалося 
вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу – 
взаємовідвідування занять, контрольні відвідування; керівництво стажуванням 
викладачів – 15 ос. 

Щодо підсумків наукової роботи економічного факультету, впродовж 
2015 р. чисельність працівників, що займаються науковою роботою складала 92 
особи, в т.ч. 8 докторів наук. Професорсько-викладацьким колективом 
факультету видано 8 монографій, 1 підручник, надруковано 209 статей у 
наукових виданнях, у т.ч. було 104 доповідей на міжнародних семінарах і 
конференціях. Подано 2 довідки на отримання патентів.  

3 держрозрах. договори на 8,800 тис. грн.: 
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Чикуркова А.Д. – 3 тис. грн.. 
Дуганець Н.В. – 1 тис. грн.. 
Кондрюк Л.В. – 4,800 тис. грн.. 
Працює спеціалізована вчена рада К 71.831.02 за спеціальностями 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 
строком на два роки. науково-педагогічними працівниками факультету 
проводиться  експертиза кандидатських дисертацій. Надаються відгуки на 
автореферати.  

За період 2015 р. захистили дисертацію Рудик В.К. (докторська), 
кандидатські: Чаплінський Р.В., Гаврилюк В.М., пройшли попередній захист 
Цвігун І.А., Дранус В.В., Зеленський А.В. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через докторантуру 
і аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством; 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами. 

В рамках розширення наукового міжнародного співробітництва, 
спрямованого на інтеграцію навчального закладу в міжнародні науково-
дослідні структури, продовжується співпраця згідно укладеного договору про 
співпрацю з Національним науковим центром ―Інститут аграрної економіки‖, 
де є можливість підключення до різних тем за різними напрямками наукової 
роботи. Договір передбачає співробітництво в розробці проблемних тем, 
сприяння у підготовці і захисті дисертацій та інші актуальні питання наукової 
роботи. Також укладено договір про співпрацю з рядом навчально-наукових 
закладів України та зарубіжжя.  

На факультеті проводяться заходи щодо залучення до наукової роботи 
молодих науковців та студентів. В цьому плані на кафедрах діють студентські 
гуртки, щорічно проводиться І відбірковий етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з послідуючою участю переможців у ІІ етапі на державному рівні, 
студенти, магістри та молоді науковці беруть участь у роботі наукових 
конференцій, круглих столів та економічних форумів на різних рівнях. Зокрема:  

1) у березні 2015 року проведено Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Диплом І 
ступеня за кращу доповідь отримала студентка магістратури Місковець Анна, 
диплом ІІ ступеня – студент магістратури Боднарчук Володимир, диплом ІІІ 
ступеня вручений студенту ОКР «спеціаліст» Блюсюку Богдану; 

2) у грудні 2015 року в рамках роботи студентського наукового гуртка 
«Економіст» та проведення попереднього відбору для участі в І етапі конкурсу 
студентських наукових робіт на кафедрі економіки підприємств і соціально-
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трудових відносин відбулося засідання дискусійного клубу ―Проблеми 
економіки аграрного підприємства: перші наукові кроки та досягнення‖;  

3) видано збірник «Сучасні інформаційні технології в умовах глобалізації: 
матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції 22 травня 
2015 року» (кафедра інформаційних технологій); 

4) проведена Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 
молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми менеджменту: 
теоретичні і практичні аспекти»10 листопада 2015 року (кафедра менеджменту 
організацій та адміністрування). Всі учасники конференцій працювали 
відповідно до своїх тематичних напрямків. Кожен учасник висвітлював своє 
бачення щодо існуючих проблем, а також висловлював власні пропозиції і 
думки для підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності 
АПК України в умовах сьогодення, використання інформаційних технологій, 
сучасних методів маркетингових досліджень, наукових розробок у сфері 
економіки, менеджменту, обліку тощо.  

Науково-педагогічні працівники факультету долучаються до роботи з 
післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації за напрямком 
«Основи підприємницької діяльності» (Місюк М.В.,Чикуркова А.Д., Кучер 
О.В., Дудзяк О.А., Мельничук О.В., Мазур Н.А., Волощук К.Б.). 

З метою подальшого розширення наукової співпраці та публікації у 
фахових виданнях щомісячно формується всеукраїнський науково-виробничий 
журнал «Інноваційна економіка», який зареєстрований ВАК України у переліку 
фахових видань, «Економічний дискурс» (включено до міжнародних 
наукометричних баз). 

З метою вивчення досвіду та участі у грантових програмах викладачі 
економічного факультету: 

1) брали участь у науково-практичному семінарі «Інструменти підтримки 
мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» за 
програмою Horizon 2020, Erasmus+, роль післядипломної освіти в сучасному 
європейському освітньому просторі.  

9.06.2015 р. : доц.: Корженівська Н.Л., Заходим М.В. 
2) Брали участь у вебінарі ERASMUS «Key Action 2: Strategic Partnerships 

for Youth».  Ознайомилися з особливостями молодіжних партнерських проектів 
та інформацією щодо подачі заявок і заповнення анкет. 

8-15.09.2015 р.: проф.: Волощук К.Б., Мазур Н.А. 
доц.: Корженівська Н.Л., Борковська В.В., Лаврук О.В., Вольська А.О., 

Дуганець Н.В. 
3) науковці економічного факультету вивчають досвід і пропозиції 

грантової програми "COST" та готують матеріали для подачі заявки. Науковці 
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економічного факультету вивчають досвід і пропозиції грантової програми 
"COST". Зареєструвались у програмі "COST": Мазур Н.А., Семенець І.В., 
Коркушко О.Н., Дуганець Н.В., Кондрюк Л.В., Ніколашин А.О., Балла І.А., 
Гуменюк І.Л., Вольська А.О., Борковська В.В., Семенишена Н.В., Лаврук О.С., 
Годнюк І.В., Худякова І.М., Фугело П.М., Гоголь Т.В., Чорнобай М.М., 
Чорнобай Л.М. 

Організаційна робота 

Впродовж 2015 р. на факультеті проводились засідання вченої ради згідно 
з затвердженим планом. 

Проводились планові та позапланові збори трудового колективу. 
Систематично (щотижнево) проводяться засідання деканату. 
Щовівторка проводяться засідання старостату факультету. 

Виховна та спортивно-масова робота 

За звітний період на економічному факультеті проводились такі заходи: 
11.03 – акція «Здай батарейку – збережи довкілля». Розміщено 

контейнери для утилізації використаних батарейок в фойє 5 та 7 навчальних 
корпусів. 

10-12.03 –участь в змаганнях з волейболу серед викладачів на Кубок 
ректора ПДАТУ 

13.03 –участь в концерті художньої самодіяльності ПДАТУ, 
присвяченому святу 8 березня. 

18.03 - в рамках загальноміської акції з благоустрою «Весняна толока» 
студенти економічного факультету були залучені до заходів по прибиранню 
частини парку відпочинку. 

27.03 - урочиста церемонія вручення дипломів магістрів денної форми 
навчання зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування». 

2-6.04 - акція «Творимо добро разом», в рамках якої відбувся збір 
продуктів, одягу тощо для допомоги оборонцям України.  

06.04 - конкурс  «Намалюй свою писанку». 
15.04 – в рамках «Дня здоров‘я» проведено ряд заходів, серед яких 

чемпіонат факультету з підтягування на перекладині серед студентів та 
волейбольний матч між студентами та викладачами економічного факультету. 

25-26.04 -  участь у відкритті туристичного сезону. 
27.04 - акція-концерт на підтримку воїнів АТО. 
21.05 – участь у відзначенні «Дня вишиванки». 
25.05 – зустріч випускників минулих років. 

http://pdatu.edu.ua/home/435-435.html
http://pdatu.edu.ua/home/435-435.html
http://pdatu.edu.ua/home/435-435.html
http://pdatu.edu.ua/home/474-474.html
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01.06 - участь в університетському фестивалі ―Агроуніфест-2015‖.  
10.06 - наукова бібліотека ПДАТУ і кафедра філософії та історії 

економічного факультету провели виїзне засідання «Історичного краєзнавчого 
лекторію». 

21.06 - змагання з футболу на кубок пам‗яті М.І.Бендери. 
23.06 - чемпіонат університету з футболу серед викладачів. Викладачі 

економічного факультету – чемпіони ПДАТУ з футболу 
2.07 - в актовій залі університету відбулося урочисте зібрання з приводу 

вручення дипломів бакалаврам та спеціалістам економічного факультету по 
спеціальностях «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій» 
та «Економіка підприємств». 

01-02.09 – участь у заходах, присвячених Дню знань. 
10.09 - участь у культурно-освітньому заході «Я студент туристичного 

міста». 
17.09 – студенти факультету у Прес-центрі адміністративної будівлі 

Кам‘янець-Подільської міської ради взяли участь у тренінгу на тему 
«Формування пріоритетних напрямків розвитку міста». 

18.09 - екскурсія студентів економічного факультету під керівництвом 
доцента кафедри фінанси та кредит Мельничук Оксани Василівни до м. 
Вінниця з метою ознайомлення студентів з історичними та культурними 
пам‘ятками України, виховання почуття патріотизму, гордості за свою державу. 

23-25.09 –участь в студентських змаганнях з футболу серед інститутів і 
факультетів ПДАТУ.  

13-15.10 – участь спортивних студентських іграх з волейболу серед 
команд факультетів Подільського державного аграрно-технічного університету. 
Команда економічного факультету посіла 3-є місце. 

13.10 - в читальному залі бібліотеки Подільського державного аграрно-
технічного університету відбувся круглий стіл на тему «Україна в серці 
моєму», присвячений Дню захисника України,проведений кафедрою історії, 
філософії і права економічного факультету. 

05.11 - кафедра історії, філософії та права разом з бібліотекою, за 
підтримки економічного факультету та студентів університету, організували 
зустріч-виставку фотографій Миколи Миколайовича Кулика, про події 
 Майдану. 

09.11 – участь студентів факультету в урочистому заході до Дня 
української писемності та мови. 

08.11 – участь в заходах, присвячених Міжнародному дню студента. 
12.11 – участь в заходах, присвячених Дню сільського господарства. 
20.11 - деканатом економічного факультету було проведено збори з 

батьками студентів 1 курсу. 
25.11 - захід на тему «Студентські роки – найкращі роки». Він був 

http://ibif.in.ua/2013/06/vykladachi-ibif-%e2%80%93-chempiony-pdatu-z-futbolu/
http://ibif.in.ua/2013/06/vykladachi-ibif-%e2%80%93-chempiony-pdatu-z-futbolu/
http://ibif.in.ua/2013/06/vykladachi-ibif-%e2%80%93-chempiony-pdatu-z-futbolu/
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проведений за ініціативою студентів 4 курсу напрямку підготовки 
«Менеджмент», кафедри історії, філософії та права і за підтримкою деканату 
економічного факультету. 

09.12 – участь в святкуванні Андріївських вечорниць «Андрію, Андрію, 
даруй нам надію» 

Профорієнтаційна робота. 
Впродовж звітного періоду співробітниками факультету проведено такі 

заходи з профорієнтаційної роботи: 
- проведено зустрічі з випускниками та їх батьками шкіл м. 

Кам‘янця-Подільського; 
- відповідно до університетського плану профорієнтаційної роботи 

факультетом здійснено заходи у закріплених районах: Дунаєвецькому, 
Ярмолинецькому, Віньковецькому, Деражнянському, Летичівському, 
Старосинявському, Хмельницькому, Красилівському, Старокостянтинівському, 
Полонському, Славутському, Теофіпольському, Ізяславському, Барському, 
Хмільницькому; 

- участь в ярмарках професій та зустрічах з випускниками та їх 
батьками в кожній середній школі; 

- проведено профорієнтаційну роботу в технікумах; коледжах 
ПДАТУ, а також в Гусятинському коледжі ТНТУ, Планово-економічному 
технікумі (м. Кам‘янець-Подільський), Індустріальному коледжі (м. Кам‘янець-
Подільський), Коледжі харчових технологій НУХТ (м. Кам‘янець-
Подільський), Борщівського агротехнічного коледжу. Зокрема, проведено 
анкетування та пробні тестування студентів економічних спеціальностей. 

 
Декан факультету        М.В. Місюк 
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6.5. Звіт про роботу інженерно-технічного факультету 
 

За результатами зимової сесії 2015-2016 н. р. загальний показник 
успішності на факультеті склав 80,6%, середній бал – 3,63 (табл. 6.5.1).  

Серед студентів освітнього рівня «бакалавр» загальна успішність склала 
72,9%, середній бал – 3,38. Аналіз відвідування показав, що на одного припадає 
1,5 пропущених заняття, із неповажних причин – 0,54. Варто відзначити, що 
загальна успішність серед студентів напряму підготовки «Транспортні 
технології» склав 100%. Найвищий середній бал мають студенти напряму 
підготовки «Автомобільний транспорт» - 3,7. Найнижчий бал мають студенти 
напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» - 3,31.  

Загальна успішність студентів ОКР «спеціаліст» склала 64,7%, середній 
бал – 3,46. Водночас загальна успішність студентів спеціальностей 
«Організація та регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і 
управління на транспорті» склав 100%. У студентів спеціальності 
«Автомобільний транспорт» загальна успішність склала лише 50%. Найвищий 
середній бал серед студентів спеціальності «Організація та регулювання 
дорожнього руху» - 4,12. Найнижчий – у студентів спеціальності «Механізація 
сільського господарства» - 2,83.  

Загальна успішність студентів магістратури склала 73,3%, середній бал – 
3,71. У студентів спеціальностей «Процеси, машини та обладнання АПП», 
Транспортні технології» та «Організація та регулювання дорожнього руху» 
загальна успішність склала 100%. У середньому на одного студента-магістранта 
припадає 3,22 пропущених заняття, з неповажних причин – 1,08. 
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Таблиця 6.5.1 
ПІДСУМКИ 

зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року 
по інженерно-технічному факультету 
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Бакалавр 
Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництв 265 0 265 0 265 182 9 131 31 11 83 3,35 68,68 3,396 49,43 11,7 4,151 31,32 184 0,69 82 0,31 0 

Енергетика та електротехнічні системи в АПК 161 0 161 0 161 108 8 55 39 6 53 3,31 70 4,97 34,16 24,22 3,73 32,92 212 1,32 90 0,56 0 

Транспортні технології 65 7 58 11 47 47 7 29 10 1 0 3,6 100 14,89 61,70 21,28 2,13 0,00 201 3,09 30 0,46 1 

Автомобільний транспорт 15 0 15   15 11 1 5 5 0 4 3,7 73 6,67 33,33 33,33 0,00 26,67 74 4,93 33 2,20 1 
Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка 
продуктів с.-г. 8 0 8 0 8 6 1 3 2 0 2 3,65 75 12,50 37,50 25,00 0,00 25,00 101 12,63 42 5,25 0 

Всього 514 7 507 11 496 354 26 223 87 18 142 3,38 72,91 5,24 44,96 17,54 3,63 28,63 772 1,50 277 0,54 2 
Спеціаліст 

Механізація сільського господарства 49 0 49 0 49 18 3 12 3 0 31 2,83 36,73 6,122 24,49 6,122 0 63,27 34 0,694 12 0,245 0 

Енергетика сільськогосподарського виробництва 34 0 34 0 34 26 9 17 0 0 8 3,98 84,1 26,47 50 0 0 23,53 42 1,23 20 0,59 0 

Організація та регулювання дорожнього руху 14 6 8 2 6 6 2 4 0 0 0 4,12 100 33,3 66,7 0 0 0 140 10 88 6,29 1 

Організація перевезень і управління на транспорті 13 0 13 8 5 5 3 2 0 0 0 4,03 100 60 40 0 0 0 218 17 13 1 1 

Автомобілі та автомобільне господарство 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 3,5 50 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 20 10,00 20 10,00   

Всього 112 6 106 10 96 56 17 36 3 0 40 3,46 64,71 17,71 37,50 3,13 0,00 41,67 454 4,05 153 1,37 2 
Магістр 

Механізація сільського господарства 54 0 54 0 54 34 12 18 4 0 20 3,53 62,96 22,22 33,33 7,407 0 37,04 60 1,111 20 0,37 0 

Процеси, машини та обладнання АПП 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 100 100 0 0 0 0 20 20 8 8 1 

Транспортні технології та засоби в АПК 14 0 14 4 10 10 2 7 1 0 0 4,04 100 20 70 10 0 0 86 6,14 6 0,43 1 
Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка 
продуктів с.-г. 15 1 14 0 14 11 0 7 3 1 0 3,74 76,7 0,00 50,00 21,43 7,14 0,00 39 2,60 22 1,47 0 

Організація та регулювання дорожнього руху 5 1 4 0 4 4 3 1 0 0 0 4,6 100 75 25 0 0 0 82 16,4 40 8 1 

Всього 89 2 87 4 83 60 18 33 8 1 20 3,71 73,26 21,69 39,76 9,64 1,20 24,10 287 3,22 96 1,08 3 

Разом по факультету 715 15 700 25 675 470 61 292 98 19 202 3,63 80,6 8,65 41,26 12,56 4,15 29,93 1513 2,12 526 0,74 7 
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Випуск фахівців 
У 2015 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на 

факультеті склав 509 осіб (табл. 4).   
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр» склала 

277 осіб (54%), «спеціаліст» – 195 осіб (39%) і «магістр» – 37 осіб (7%). Із 
загальної кількості випускників 251 (49%) проходили підготовку за денною  і 
258 (51%) – за заочною формами навчання. 

В розрізі спеціальностей  випускники отримали дипломи за напрямами 
підготовки (спеціальністю) (табл. 6.5.2). 

Таблиця 6.5.2 
Випуск фахівців у 2015 р. 

Назва напряму підготовки 
 (спеціальності) 

В тому числі 
денна заочна 

всього держ ком всього держ ком 
бакалавр 

6.100102 «Процеси, машини та 
обладнання агропромислового 
виробництва» 

65 59 6 77 35 42 

6.070101 «Транспортні технології» 33 17 16 29 4 25 
6.100101 «Енергетика та 
електротехнічні системи в АПК» 28 25 3 19 8 11 

6.010104 «Професійна освіта. Процеси, 
машини та обладнання 
агропромислового виробництва» 

- - - 14 - 14 

6.070106 «Автомобілі та автомобільне 
господарство» 3 - 3 9 - 9 

Разом 129 101 25 148 47 101 
спеціаліст 

7.10010203 «Механізація сільського 
господарства» 10 39 1 19 19 0 

7.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху» 14 0 14 13 0 13 

7.07010102 «Організація перевезень і 
управління на транспорті» 24 5 19 13 0 13 

7.07010601 «Автомобілі та 
автомомбільне господарство» 11 - 11 - - - 

7.10010101 «Енергетика 
сільськогосподарського виробництва» 43 30 13 48 14 34 

Разом 102 74 58 93 33 60 
магістр 

8.10010203 «Механізація сільського 
господарства» 16 9 7 7 6 1 

8.01010101 «Професійна освіта. 
Механізація сільського господарства» - - - 6 - 6 

8.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху» 4 2 2 4 0 4 

Разом 20 11 9 17 6 11 
Всього 251 85 67 258 39 71 
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Таблиця 6.5.3 
Одержали дипломи з відзнакою 

Назва напряму підготовки (спеціальності) Всього 
В тому числі 

денна заочна 
бакалавр 

6.100102 «Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва» 10 7 3 

6.070101 «Транспортні технології» 3 3 0 
6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в 
АПК» 3 3 - 

6.010104 «Професійна освіта. Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва» 3 - 3 

6.070106 «Автомобілі та автомобільне 
господарство» - - - 

Разом 19 13 6 
спеціаліст 

7.10010203 «Механізація сільського господарства» 3 2 1 
7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху» 2 1 1 

7.07010102 «Організація перевезень і управління на 
транспорті» 5 3 2 

7.07010601 «Автомобілі та автомомбільне 
господарство» 3 3 - 

7.10010101 «Енергетика сільськогосподарського 
виробництва» 14 7 7 

Разом 27 16 11 
магістр 

8.10010203 «Механізація сільського господарства» 5 5 0 
8.01010101 «Професійна освіта. Механізація 
сільського господарства» 3 - 3 

8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху» 4 3 1 

Разом 12 8 4 

Всього 58 37 21 
Таблиця 6.5.4 

Результати незалежного тестування якості знань студентів 

№ 
з/
п 

 Шифр 
напряму 

(спеціальност
і) 

Назва напряму 
(спеціальності) 

Кількість 
студентів, 

які 
проходили 
тестування  

Результати 
незалежного 
тестування 

Серед
ній 
бал 

К
іл

ьк
іс

ть
 

не
за

до
ві

ль
ни

х 
оц

ін
ок

 

1 6.100102 Процеси, машини та 
обладнання АПВ 72  4,21 2 

2 6.100101 
Енергетика та 

електротехнічні системи в 
АПК 

28  4,21 0 
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Методична робота 
У 2015 році науково-педагогічними працівниками кафедр факультету 

видано одноосібно або в співавторстві 2 навчально-методичні комплекси, а 
також 29 методичних розробок для проведення аудиторних занять та 
самостійної роботи студентів (табл. 6.5.5). 

Таблиця 6.5.5 
Методичні розробки факультету 

№ 
з/п Назва кафедри Методичні 

матеріали 

Навчально-
методичні 
комплекси 

1 Фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін 3 1 
2 Машиновикористання в АПК - - 
3 Ремонту машин  та енергообладнання - - 

4 Сільськогосподарських машині механізованих 
технологій 2 - 

5 Енергетики та електротехн. систем в АПК 17 - 
6 Охорони праці та фізичного виховання - 1 
7 Професійної освіти 7 - 
8 Транспортних технологій та засобів АПК - - 
9 Тракторів, автомобілів  та енергетичних засобів - - 
Всього по факультету 29 2 
 

Наукова робота 
Впродовж 2015 року науково-педагогічними працівниками факультету 

опубліковано 182 статті, в т.ч. 35 статей у міжнародних виданнях, 20 у 
виданнях, які входять до науково-метричних баз, отримано 20 патентів на 
винаходи, подано 4 заявки на отримання патентів, проведено 2 всеукраїнські 
науково-практичні конференції, 4 практичні факультетські конференції (табл. 
6.5.6). 

Таблиця 6.5.6 
Підсумки наукової діяльності у 2014-2015 навчальному році 

№з/п Назва кафедри Монографії Статті 
Патенти і 
авторські 
свідоцтва 

1 Машиновикористання в АПК - 75 2 

2 Ремонту машин та енергообладнання - 14 2 

3 Сільськогосподарських машин і 
механізованих технології 3 36 3 

4 Транспортних технологій та засобів АПК - 14 2 

5 Професійної освіти та фізичного 
виховання - 7 3 

6 Тракторів, автомобілів та енергетичних 1 13 4 
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засобів 

7 Охорони парці  - 13 5 

8 Загальнотехнічних дисциплін і фізики - 15 - 

9 Енергетики та електротехнічних систем в 
АПК - 28 - 

РАЗОМ: 4 215 21 

 
Госпдоговріна тематика – кафедра енергетики та електротехнічних 

систем в АПК (електротехнічна лабораторія) – «Вимірювання параметрів 
електрообладнання та електромереж , спрямованих на поліпшення безпеки 
праці та зниження втрат електроенергії» на суму 10,5 тис. грн. 

Таблиця 6.5.7 
Захист кандидатських дисертацій 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Тема дисертації Спеціальність 
Науковий 

керівник або 
консультант 

Місце, дата 
захисту 

Семенишена 
Р.В. 

Формування 
наукового 
світогляду 
старшокласників 
у процесі 
вивчення фізики 

13.00.02 – 
Теорія та методика 
навчання (фізика) 

Атаманчук 
П.С. 

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М.П. 
Драгоманова 
2015 р. 

Мазур В. А. Радіоімпульсна 
електромагнітна 
технологія і 
електронні 
системи лікування 
тварин 

05.11.17 – 
Електротехнологічні 
та медичні прилади і 

системи 

Михайлова Л. 
М. 

Харнівський 
національний 
технічний 
університет 
сільського 
господарства 
ім.П.Василенка, 

27.11.2015 
 

Таблиця 6.5.8 
Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності 

Прізвище, ім’я та 
по батькові Назва 

Вид охоронного 
документу (патент на 

винахід, корисну модель, 
свідоцтво про авторське 

право на твір) 

Дата подачі 
заявки 

 Шишов П.О. 
    Хвесюк Б.П. 
    Бончик В.С. 

Пат. 98371 U Україна, 
МПК (2015.01)В 23 К 
9/00  «Пристрій для 
подачі зварювального 
дроту» - № 2014 12173; 
Заявл. 11.11.2014; опубл. 
27.04.2015, Бюл. № 8. – 4 
с. 

Патент на корисну модель 11.11.2015р. 

 Кроль В.О.,    Пристрій для Патент на  корисну подано 
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Федірко П. П., 
Вакарчук С.Г. 

розділення зернових 
сумішей. 

модель 29.09.2015р. 

А.М. Божок, 
Д.А. Окіпняк 

Легеневий автомат 
ізолюючого дихального 
апарату 

Патент на корисну модель  
№ 96216  

від 26.01.15 

16.07.2014 

А.М. Божок, 
Д.А. Окіпняк 
В.Г. Родіков 

Пристрій для захисту 
компресорних стацій 
ЗИФ-55 

Патент на корисну модель 
№ 99948 

від 25.06.15 

19.02.2015 

А.М. Божок, 
Д.А. Окіпняк 
В.Г. Родіков 
А.С. Григор‘єв 

Пристрій для 
витягування застряглих 
нерозірваних снарядів 

Патент на корисну модель 
№ 102074 

від 12.10.15 

05.05.2015 

А.М. Божок, 
Д.А. Окіпняк 
 

Пневматичний 
водопідйомник 

Патент на корисну модель 
№ 103410 

від 10.12.15 

15.07.2015 

Грушецький С.М., 
Городинський В.О., 
Ставрук Д.В., 
Громик Б.І., 
Дудар М.О. 

Підкопуючий робочий 
орган для 
коренебульбозбиральних 
машин 

Патент на винахід 
№ u 2014 12978 
від 25.05. 2015 

15.12. 2014 

Грушецький С.М., 
Бендера І.М., 
Козаченко О.В.., 
Михайлович Я.М., 
Сорокін С.П., 
Кюрчев С.В., 
Шокарев О.М., 
Залужний В.І. 

Навчальний посібник 
―Технічний сервіс в 
АПК‖ 

Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 

№ 59068 

02.02.2015 

 
Профорієнтаційна робота 

Впродовж 2015 року інженерно-технічним факультетом в межах 
профорієнтаційної роботи здійснено такі заходи: 

1. Структуровано навчально-освітні заклади з визначенням населених 
пунктів, їх адреси, керівників навчальних установ та їх контактних даних 

2. Проведено зустрічі з учнями шкіл та студентами вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, 
Чернівецької, Івано-Франківської та інших областей, на електронні адреси 
закладів освіти направлені оголошення про умови вступу абітурієнтів на 
інженерно-технічний факультет ПДАТУ на 2016 рік. 

3. Професор Рудь А.В. і доцент Павельчук Ю.Ф. взяли участь у ярмарку 
професій в Городоцькому районі Хмельницької області, де провели 
профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл всього району. 

4. 14 листопада 2015 року відбулася презентація книги про Городоччину, 
на яку були запрошені випускники шкіл Городоччини та мешканці Вінницької, 
Чернівецької, Івано-Франківської і Тернопільської та інших областей України. 
Проводили презентацію та профорієнтаційну роботу заступник декана 
інженерно-технічного факультету доцент Михайлова Л.М., професор Рудь 
А.В., доценти Павельчук Ю.Ф., Дуганець В.І., к.т.н. Думанський О.В. 
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Випускникам шкіл були роздані правила прийому до університету, газети 
університету у фірмових університетських пакетах, показано фільм про життя 
університету та його факультетів. Перед жителями та випускниками  шкіл  
виступив  з  концертом  доцент  Тиш М.А., який був радісно сприйнятий 
слухачами, що сприяло бажанню навчатися в нашому університеті 
випускникам шкіл на різних факультетах та за різними напрямами. 

 
Участь у практичній допомозі виробництву та університету: 
1.Дуганець В.І., Майсус В.В., Чекменьов В.В. - співпраця і надання 

фахових консультацій виробничникам  та інженерно-технічним працівникам 
КП "Міськтепловоденергія", а також працівникам сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності Кам‘янець-Подільського, Дунаєвецького, 
Новоушицького районів Хмельницькоїо бласті. 

2. Краснолуцький П.П., Чекменьов В.В. - співпраця і надання фахових 
консультацій виробничникам  та інженерно-технічним працівникам Кам‘янець-
Подільської філії ПАТ "Хмельницькгаз", а також працівникам 
сільськогосподарських підприємств різних форм власності Кам‘янець-
Подільського, Дунаєвецького, Новоушицького районів Хмельницької області.  

3. Направлення для проходження виробничих практик студентів та 
надання фахових консультацій виробничникам на філіях кафедри Кам‘янець-
Подільського, Дунаєвецького, Новоушицького районів Хмельницької області. 

4. Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. - допомога з ремонту та 
регулювання техніки на науково-дослідному господарстві "Поділля". 

5. Олексійко С.Л. – співпраця і надання фахових консультацій 
виробничникам агрофірми "Кернел". 

6. Роляк О.А. – співпраця і надання фахових консультацій інженерно-
технічним працівникам сільськогосподарського підприємства "Нібулон". 

Організаційна робота 
Впродовж 2015 року в межах організаційної роботи здійснено такі 

заходи: 
- робота в НМК МОНУ (Бендера І.М.); 
-  робота в комісії МОНУ «Вибір успішної професії» (Ляска О.П.)  
- робота в Державних екзаменаційних комісіях; 
-  робота в засіданнях вченої ради ПДАТУ та ІТФ; 
- робота на в засіданнях комплексної методичної комісії ІТФ  та в 

методичній раді ПДАТУ; 
- робота в спеціалізованій раді із захисту наукових робіт з напряму 

14.00.08 (Бендера І.М.);  
- робота у редакційній колегії наукового видання ПДАТУ; 
- керівництво студентськими науковими гуртками: Бендера І.М .- 

«Наскрізна самостійна робота студентів у вузі», Ляска О.П. – 
«Компетентнісний підхід у підготовці сучасного інженера-педагога»; 
Прокопова О. П. – літературний  гурток; 
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- підготовка і участь в проведенні зустрічі випускників 1980 року 
(Супрович М.П.); 

- колективом кафедри охорони праці та фізичного виховання 
проведено навчання з питань охорони праці з співробітниками коледжу ПДАТУ 
за програмою підвищення кваліфікації (квітень 2015 р.); 

- колективом кафедри охорони праці проведено семінар з охорони 
праці, приурочений відзначенню Всесвітнього дня охорони праці  (28 квітня 
2015 року); 

- Окіпняк А.С., Замойська К.В., Кирилюк Р.М., Бурлюк В.В. взяли 
участь в науково-методичній Раді Хмельницької області з питань Цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності; 

- колективом кафедри охорони праці та фізичного виховання  згідно з 
наказом №122 від 11 вересня 2015 року «Про підготовку і проведення 
спеціального об’єктового тренування з цивільного захисту» 23 вересня 2015 
року проведено  спеціальне об‘єктове тренування персоналу університету  
разом з фахівцями Кам‘янець-Подільської екстреної медичної допомоги, 
управління Державної служби надзвичайних ситуацій, та управління  
Міністерства внутрішніх справ  за темою: ―Дії керівного складу, комісії з НС, 
штабу ЦЗ, служб ЦЗ, формувань ЦЗ, персоналу університету у разі локалізації 
та ліквідації аварії під час виникнення можливого землетрусу‖. 

Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.100102 «Процеси 
машини та обладнання агропромислового виробництва» і наказом Міністерства 
освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 «Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України» студенти 3 курсу 
інженерно-технічного факультету проходили виробничу технологічну практику 
в період з 26 січня по 28 лютого 2015 року і з 6 липня по 8 серпня 2015 року 
згідно із укладеними договорами з товариствами з обмеженою 
відповідальністю «Бучачагрохлібпром» і «Колос ВС», с. Більче Золоте 
Борщівського району Тернопільської області, а також у навчально-дослідному 
господарстві «Поділля» нашого університету. 

За результатами проходження виробничої технологічної практики в 
сільськогосподарських підприємствах кафедрою сільськогосподарських машин 
і механізованих технологій була організована і проведена науково-практична 
конференція. Досвід науково-практичної конференції за результатами 
виробничої технологічної практики показує високу ефективність її проведення 
в плані усвідомлення студентами виконаної роботи та її узагальнення. У 
перспективі в роботі такої конференції необхідно, щоб брали участь студенти 
інших факультетів, які будуть проходити виробничу практику. 

Виховна робота 
Впродовж звітного періоду студенти нашого факультету брали активну 

участь у багатьох університетських заходах. 
У святі університету «Посвята у студенти», був задіяний міні-трактор, 

розроблений студентами-гуртківцями, на якому вивозили прапор факультету на 
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стадіон університету.  Під час проведення перших пар із студентами перших 
курсів факультету проведено зустрічі з професорсько-викладацьким складом та 
студентським активом факультету. Проведено тематичні кураторські години 
національно-патріотичного спрямування .«Національно-патріотичне виховання 
та національні цінності» із першокурсниками. 

Проведено анкетування студентів перших курсів факультету з метою 
виявлення творчого потенціалу, обдарованих студентів, осіб із організаційними 
якостями та спортивними інтересами для поповнення студентських гуртків за 
інтересами.  

Проведення відкритих кураторських годин здійснювалось за окремим 
планом кураторів, що враховував і напрям підготовки студентів за фахом. 
Також студенти-першокурсники відвідали історичні місця Кам‘янця-
Подільського. 

Деканатом факультету здійснено закріплення студентів перших курсів за 
керівниками дипломного проектування  з метою залучення їх до науково-
дослідної роботи у гуртках кафедр. 

Активну участь студенти факультету брали у підготовці та проведенні 
заходів до Дня вчителя – були представлені газети студентів (25 газет) та 
підготовлено привітання викладачів університету через радіовузол головного 
корпусу. 

Відзначено День української мови та писемності,  під час якого у фойє 
головного корпусу університету було вивішено відомі вислови українських 
видатних людей, проведено конкурс українських прислів‘їв серед студентської 
молоді університету. 

У відзначенні Дня автомобіліста активну участь брали викладачі 
факультету, котрі здійснили автопробіг від головного корпусу університету до 
кафедри транспортних технологій територією міста у супроводі працівників 
міського відділу ДАІ. Згодом відбулося нагородження учасників грамотами та 
подарунками за результатами конкурсів. 

Згідно з поданими заявами (близько 200) студенти поселені у гуртожитки 
університету. 

З ініціативи адміністрації вузу, студенти і викладачі факультету 
здійснили передплату газети «Вісник університету», а також викладачі 
факультету передплатили газету «Ключ» на поточний рік. У ній викладачі та 
студенти мають можливість подавати і друкувати свої матеріали та 
оголошення. 

Деканатом факультету розроблено графік чергування викладачів у 
гуртожитках університету, за результатами яких декану факультету і 
проректору з педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти та 
дорадництва щотижня подається інформація. Під час чергування, викладачі 
проводять бесіди з мешканцями гуртожитків та надають необхідні консультації. 
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Таблиця 6.5.9 
Проведення спортивних заходів у 2015 році 

Березень: - волейбол серед науково-педагогічних працівників ПДАТУ; 
- Н/теніс серед студентів ПДАТУ; 

Квітень: - волейбол (ч) – посіли 3 місце Чемпіонат обл., 
Травень: - міні-футбол серед науково-педагогічних працівників ПДАТУ; 

- виїзд викладачів ПДАТУ у м. Львів та м. Київ , де посіли загальне командне ІІ 
місце у спартакіаді «Здоров‘я» серед науково-педагогічних працівників аграрних 
вищих навчальних закладів 3-4 р.а.; 
- університетський захід «АгроУніФест» - проведенні змагання: футбол, гирьовий 
спорт, перетягування канату, паркового волейболу; 
- ІІ м у Чемпіонаті міста з паркового волейболу; 

Вересень: - важка атлетика: Остапюк А. - Чемпіонат України – 4 місце ( МС), Бойко М. – 
Чемпіон Кубка України; 
- проведений захід до «Дня фізичної культури та спорту» з Настільного тенісу та 
волейболу(ч.); 
- студентські спортивні ігри між факультетами ПДАТУ з футболу; 

Жовтень:     - студентські спортивні ігри між факультетами ПДАТУ з волейболу; 
- Чемпіонат міста з футболу – ІІ місце; 
- турнір з н/тенісу для різних вікових груп з КПНУ; 

Листопад:    - турнір з волейболу до «Дня працівника с/г» та «Дня студента»; 
- Чемпіонат міста з волейболу ІІІ м.; 
- Участь у Подільській лізі (Чемпіонат області) – І та ІІ тур; 

Грудень:    - Участь у Подільській лізі(Чемпіонат області) – ІІІ тур. 
 
 
Декан факультету       Ю.І. Панцир 
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6.6. Звіт про роботу Коледжу ПДАТУ 
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 8 спеціальностями на 

підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2025 і 2017 років. 
В 2015 році коледж пройшов акредитацію за 6 спеціальностями. 
Крім того, випускники коледжу мають можливість отримати робітничі 

професії відповідно до свого профілю за 7 спеціальностями. 
Чергове ліцензування було проведене в 2014 році (ліцензії до 2017 року). 

Сертифікат на підготовку водіїв категорії «В» і «С» дійсний до 2016 року. 
Контингент студентів станом на 1.01.2016р. становить: денної форми 

навчання 896 осіб, в тому числі за державний бюджет навчаються 734 чол. (або 
82%), на контрактній основі – 162 чол. (або 18%). 

Заочна форма навчання – 183 студенти в тому числі за державним 
замовленням – 110 (або 60%), на контрактній основі – 73 чол. (або 40%). 

Запорукою якісної підготовки молодших спеціалістів є кадровий 
потенціал педагогічних працівників. Навчальний процес забезпечують 109 
викладачів в т.ч.: штатних 101 особа (або 93%), сумісників – 8 (або 7%). 

Викладачів спецдисциплін – 63 чол., загальноосвітніх і соціально-
гуманітарних – 46 чол. 

За віковим складом основу пед. колективу складають викладачі віком від 
30 до 50 років. 

Переважна більшість викладачів мають достатній педагогічний стаж, що 
дає можливість забезпечувати якісну підготовку спеціалістів. 

Переважна більшість викладачів має педагогічну освіту. 
Якісний склад педагогічного колективу 

- В навчальному процесі задіяні 5 кандидатів наук, з них на постійній 
основі – 2. 

- Звання Викладач-методист мають 11% педагогів. 
- Вищу категорію мають 37% викладачів, першу категорію – 26%, що 

повністю відповідає ліцензійним вимогам. 
Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється згідно з перспективним 

планом. За останні 5 років викладачі підвищили свій фаховий рівень на ФПК в 
закладах післядипломної освіти – 101 чоловік, пройшли стажування на 
виробництві в агропромислових формуваннях нового типу – 8 чоловік, на 
кафедрах ПДАТУ та Кам‘янець-Подільського національного університету ім. 
Івана Огієнка – 59 чоловік, інші форми – 34 особи, взяли участь у семінарах 
викладачів з окремих спецдисциплін, організовуваних ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 
– 10 чоловік. 

Результати випуску молодших спеціалістів в 2015 році 
В 2015 році до державних іспитів і захисту ДП було допущено 342 

студенти, з них – 262 на денному відділенні. Всі 262 успішно здали державні 
екзамени і захистили дипломні проекти. 
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Із 262 випускників склали іспити і захистили дипломні проекти на «5» - 
77 студентів, (якісний показник становить 86,3%). 

Отримали дипломи з відзнакою 45 осіб (або 17,1%). 
На відділі заочної освіти випущено 62 спеціалісти, в тому числі за 

державним замовленням – 48, на контрактній основі – 14 осіб, отримали 
диплом з відзнакою – 7 осіб. 

Великий відсоток випускників у 2015 році вирішили продовжити 
навчання в нашому університеті – 112 осіб вступили на денну форму навчання, 
і 44 в інші навчальні заклади. 

Як продемонструвала вступна кампанія 2015 року, в університеті наш 
коледж став важливим джерелом поповнення контингенту студентів. 

Рівень навчальних досягнень студентів 
Літню екзаменаційну сесію складали 655 студентів І-ІІІ курсів, з них 

склали заліки та екзамени лише на «5» - 48 студентів, на «4» і «5» - 189 
студентів, якісний показник в цілому по коледжу становить 36,4% (вторік 35%). 

Успішність склала 90,1% (торік – 91%). 
Значна кількість студентів мають лише одну «3» - 61 осіб.  
Зимову екзаменаційну сесію склали 896 студентів, з них лише на «5» - 59, 

на «4» і «5» -284 студенти, якісний показник в цілому по коледжу становить 
42,2%, успішність – 90%. 

Результати прийому у 2015 році 
Вже другий рік поспіль ми здійснюємо одночасний прийом на денне і 

заочне відділення. В результаті вступних випробувань на денне відділення 
зараховано 230 студентів, з них за державним замовленням 192 студента і 38 на 
контрактній основі; на заочне відділення зараховано 50 осіб, з них за 
державним замовленням 29 осіб і 21 студент на контрактній основі. 

Із зарахованих на денне відділення: 
24 – з цільовим направленням; 
156 – сільська молодь; 
7 – діти-сироти; 
5 – інваліди; 
3 – з районів ЧАЕС.  

Методична робота 
Методичною радою коледжу проведено 12 засідань, на яких здійснювався 

аналіз методичної роботи в навчальному закладі, надавались інструктивні 
вказівки головам циклових комісій щодо втілення в навчальний процес 
інноваційних технологій навчання, розглядались проблеми педагогічного 
наставництва в циклових комісіях, обговорювались та затверджувались графіки 
проведення місячників циклових комісій та графіки проведення курсів ФПК та 
стажування викладачів, розглядались новітні технології навчання студентів, 
підводились підсумки роботи та ін. 

Проведено 4 педагогічних семінари для викладачів коледжу, на яких 
розглядались актуальні проблеми в педагогічній освіті стосовно розвитку 
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творчих здібностей студентів засобами креативного навчання, а також методика 
створення відеолекцій та електронних портфоліо викладачів, а також питання 
педагогічної єдності трудового колективу та питання виховної роботи. 

Викладачами коледжу проведено 78 відкритих занять, 28 відкритих 
виховних годин, 15 відкритих інформаційних годин на яких було 
продемонстровано високу педагогічну майстерність та професіоналізм, а також 
відбувся обмін досвідом. 

Пройшли атестацію в 2015 році 20 викладачів із них: 
присвоєно:  

10 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; 
5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; 
4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

підтверджено:  
1 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне 

звання «викладач-методист».  
 

Показники участі у виставці педагогічного досвіду 
За підсумками роботи 2014 року: 

 13 робіт викладачів занесені до Каталогу кращих; 
 2 викладачі занесені до «Книги пошани»; 
 коледж посів 13 місце із 117 аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.; 
 викладач Богданова Лілія Василівна зайняла ІІ місце в 

регіональному конкурсі «Викладач року – 2014»; 
 викладач Семірякова Роксолана Михайлівна зайняла І місце в 

конкурсі «Педагогічні інновації» в номінації «Сучасні засоби 
унаочнення», який проводився ДУ «НМЦ «Агроосвіта»; 

 викладач Черняк Ярослава Петрівна підготувала переможця (ІІ 
місце) ІІ етапу VІ Всеукраїнської олімпіади з української мови та 
переможця ІІ (обласного) етапу VІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка; 

 викладач Михайлюк Валентина Володимирівна підготувала 
переможця обласної олімпіади з інформатики та комп‘ютерної 
техніки (І місце) серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

 викладачі відділу «Ветеринарна медицина» прийняли участь в 
огляді-конкурсі на кращу клініку ветеринарної медицини, який 
відбувся 17 червня 2015 року і зайняли ІІІ місце; 

 пройшли підвищення кваліфікації 17 викладачів. 

Виховна робота 

В основу проведення виховних заходів покладено завдання виховання 
громадської позиції, національної свідомості і гідності, формування високої 
духовної культури, розвиток світоглядного та високого інтелектуального рівня 
студентів, формування правової грамотності, естетичних якостей, фізичних 
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здібностей, підготовка до активної виробничої праці, зміцнення здоров‘я і 
захисту Батьківщини тощо. 

Виховання студентів здійснюється на основі плану виховної роботи в 
коледжі, що охоплює як загальноколеджівські заходи, так і заходи, що 
проводяться кураторами академічних груп, загальноміські, регіональні заходи. 

Багато студентів коледжу охоплені гуртковою роботою, працюють в 
клубах за інтересами, у гуртках художньої самодіяльності: «Краєзнавчий» 
гурток, клуб «Меридіан», клуб «Лицар», клуб «Молода сім‘я», гурток 
«Мечоносець», клуб «Істина», гурток естрадного співу. 

Позитивний вплив на результати виховної роботи навчального закладу 
здійснюють: старостат, студентська рада, методичне об‘єднання кураторів. 

Колективом здійснюється достатня робота з реалізації виховних напрямів 
через масові, індивідуальні форми роботи. 

У звітному періоді проведено такі заходи: 
 Загальноколеджівський диктант до Міжнародного дня  грамотності. 
 До Дня пам‘яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні акція 

«Запали свічку». 
 Регіональний конкурс «Студент року – 2015». Студентка групи П-321 

Возна Богдана посіла  ІІ місце серед студентів аграрних вузів. 
 Годинна національного виховання до Дня перемоги на тему: «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте». 
 До Дня захисту дітей виставка творчих робіт студентів «Зустрінемо літо 

разом». 
 Волонтерська акція «Фотолистівка на підтримку українського солдата». 
 Зустріч з учасниками АТО. 
 Літературно-музична вітальня «Пригорнусь душею до України», 

присвячена  загибелі «Небесної сотні» та загиблим воїнам АТО.  
 До Дня туризму організовано туристичні походи. 
 До Дня працівника сільського господарства «Свято хліба». 
 Акція «Ланцюг миру». 
 До Дня захисника України молодіжна загальноміська акція «А ми нашу 

славну Україну…». 
 Студентська дискотека до Дня студента. 
 Тиждень права. 
 Змагання КВК.  
 Виставка робіт «Моя професія». 
 Акція «Подаруй дитині іграшку» до Дня святого Миколая. 
 Волонтерська допомога дітям-сиротам, ветеранам Великої Вітчизняної 

війни, учасникам АТО. 
 Новорічний вогник та інші. 
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Педагогічний колектив постійно працює над вдосконаленням виховного 
процесу, методів виховання та форм впливу на сучасного студента. На сайті 
коледжу створено низку розділів щодо виховної роботи.  

Робота колективу  спрямована на набуття студентством соціального 
досвіду, успадкування надбань народу, досягнення високої культури взаємин, 
розвиненої духовності, моральної, правової, трудової, культури, розкриття 
творчого потенціалу особистості. 

Підсумки фінансової діяльності  
За даними звіту по загальному фонду отримано фінансування в сумі 

16352,1 тис. грн., які використано: на заробітну плату – 6982,2 тис. грн., 
нарахування на заробітну плату – 2387,1 тис. грн., харчування дітей-сиріт – 
247,0 тис. грн., на теплопостачання – 1563,4 тис. грн., на воду і водовідведення 
– 185,1 тис. грн., електропостачання – 202 тис. грн., стипендія 4761,4 тис. грн., 
на літературу, придбання одягу, матеріальна допомога дітям сиротам 23,8 тис. 
грн. 

По загальному фонду коштів на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування і капітальний ремонт кошторисом на 2015 рік не 
передбачено. 

Протягом року всі зміни у нарахуванні заробітної плати і індексації до неї 
проводились у терміни, зазначені постановами Кабінету Міністрів України і 
забезпечувались відповідним фінансуванням. Стабільно виплачувалась 
заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення, стипендія та 
проводились оплати комунальних послуг. 

Станом на 01 січня 2016 року заборгованість за усіма видами виплат 
відсутня. 

По спеціальному фонду за 2015 рік надійшло коштів 2992,3 тис. грн. (в 
тому числі від платного навчання 965,1 тис. грн. від господарської частини 
2027,1 тис. грн. 

Впродовж року кошти використовувались на виплату заробітної плати та 
нарахувань в сумі 304,3 тис. грн. на придбання матеріалів (ПММ, господарські 
товари та обладнання) в сумі 2141,0 тис. грн., медикаменти 25 тис. грн.., оплату 
послуг 169,7 тис. грн.., відрядження 27,6 тис. грн. комунальні послуги (тепло, 
вода, електрика, газ) 470,6 тис. грн., інші виплати 39,5 тис. грн., капітальні 
видатки (придбання обладнання і предмети довгострокового використання) 
185,8 тис. грн. 

На базі коледжу функціонує навчально-практичний центр, за яким 
закріплено дослідне поле площею 495,6 га, з них 471,4 га – 
сільськогосподарських угідь, в т.ч. ріллі 376,1 га 

Але через рейдерське захоплення землі площею 165,1 га, зменшились 
площі посіву с/г культур та їх валове виробництво. Справи щодо захисту земель 
до сьогодні знаходяться в суді. 

В 2015 році одержано врожай озимих культур 38,3 ц, ярих  зернових 22,6. 
Заготовлено достатню кількість соковитих і грубих кормів для навчально-
дослідної ферми. 
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Вчасно і якісно підготовлено ґрунт  і проведено посів озимих на площі 76 
га під урожай наступного року. Вирощування с/г культур дає змогу проводити 
навчально-практичні навчання агрономічного та інженерних спеціальностей, а 
також з одержаних коштів покращувати практичну базу навчання. 
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6.7. Звіт про роботу Бучацького коледжу 
В структуру навчального закладу входять такі відділення: ветеринарно-

технологічне, економіко-технічне, заочне і обласна школа перепідготовки 
спеціалістів с/г. 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями на 
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2017-2025 рр. 

Крім того, випускники коледжу мають можливість отримати робітничі 
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями. 

Таблиця 6.7.1 
Напрями підготовки молодих спеціалістів 

№ 
з/п Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація 

1 2 3 4 
1.  0305 Економіка 

та 
підприємництво 

5.03050901 Бухгалтерський 
облік 

Бухгалтер 

2. 0306 
Менеджмент і 
адміністрування 

5.03060101 Організація 
виробництва 

Організатор 
виробництва 

3. 0601 
Будівництво та 
архітектура 

5.06010115 Опорядження 
будівель і споруд та 
будівельний дизайн 

Технік-дизайнер 

4. 0801 Геодезія та 
землеустрій 

5.08010102 
Землевпорядкування 

Технік-землевпорядник 

5. 0901 Сільське 
господарство і 
лісництво 

5.09010103 Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

Агротехнік 

5.09010201 Виробництво і 
переробка продукції 
тваринництва 

Технік-технолог з 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва 

6. 1101 Ветеринарія 5.11010101 Ветеринарна 
медицина 

Фельдшер ветеринарної 
медицини 

7. Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів 
та керівників середньої ланки агропромислового 
комплексу за акредитованими спеціальностями 

 

 

 
Керівництвом коледжу був взятий курс на ліцензування робітничих 

професій, і як результат – в 2015 році було проведено ліцензування на право 
освітньої діяльності за 9-ма  робітничими професіями. а саме: «кухар», 
«лицювальник-плиточник», «будівельний столяр», «оператор комп‘ютерного 
набору», «плодоовочівник», «водії категорії «В», «С», «тракторист-машиніст 
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сільськогосподарського виробництва». Всі напрямки в 2015 році були  задіяні в 
навчанні. 

Освітня діяльність коледжу на сьогодні спланована таким чином, що 
після І-ІІ курсу навчання студенти отримують атестат про повну загальну 
середню освіту. 

Після ІІІ курсу навчання студенти отримують 1-2 робітничі професії з 
обов‘язковою видачею свідоцтв та дипломів. 

Після ІV курсу навчання випускники отримують диплом молодшого 
спеціаліста. 

На початок 2015 року в коледжі навчалось 629 студентів на денній формі 
навчання та 78 – на заочній. 

На кінець 2015 року в коледжі навчалося 618 студентів на денній формі 
навчання та 54 – на заочній. Диплом молодшого спеціаліста отримали 160 
студентів денної форми навчання і 20 студентів заочної форми навчання. 89 
випускників денної форми навчання працевлаштовані, 62 продовжують 
навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з них 26 у ПДАТУ. Отримали робітничі професії – 
141 студент. 145 студентів отримали атестат про ПЗСО. 

Завдяки успішно проведеній профорієнтаційній роботі виконано 
державне замовлення по прийому абітурієнтів – 146 студентів. Всього 
зараховано 161 студента на денну форму навчання. На жаль призупинено набір 
на заочну форму навчання. 

Навчальний заклад повністю забезпечений викладацькими кадрами. На 
сьогодні працює 74 педагогічних працівники. 

Таблиця 6.7.2 
Характеристика педагогічного складу 

№ 
з/п Показники Кількість 

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 74 
2. Викладачі, що мають вчений ступінь - 
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 10 
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 4 
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 2 
6. Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України 
- 

7. Викладачі-методисти 17 
8. Старші викладачі 2 
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 37 
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 16 
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 14 
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 8 
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За 2015 н. р. успішно атестувалось 16 викладачів коледжу, керівник 
коледжу та два заступники – на відповідність зайнятій посаді. Всі викладачі 
навчального закладу займаються методичною роботою, 21 викладач пройшов 
підвищення кваліфікації. 

Виховна та спортивно-масова робота 
Спортивно-масова робота в коледжі регламентується  чинними  законами 

та   положеннями  про фізичну культуру та спорт у вищих навчальних закладах. 
В коледжі проведено такі виховні заходи: 
1. Звітний концерт художньої самодіяльності ВНЗ І-ІV р. а. 
2. Концерт з нагоди 73-річниці від дня створення УПА в районному 

Будинку культури. 
3. Участь у Міжнародному конкурсі патріотичної та військової пісні в м. 

Кельце (Республіка Польща) 
Зміст спортивно-масової роботи складають спортивні,  спортивно-масові, 

оздоровчі, спортивно-патріотичні, пропагандистські, показові заходи що 
розробляються радою колективу з фізичного виховання, кабінетом з фізичного 
виховання на поточний навчальний рік. Такими заходами є змагання між 
навчальними групами перших курсів з метою відбору у спортивні секції, 
змагання між курсами, відділами, відкриті турніри, першості, товариські 
зустрічі, пізнавальні вікторини , виховні  заходи ,заходи проведенні в рамках 
тижня (місячника) циклової комісії фізичного виховання, присвячені  
знаменним , історичним датам та  інше. 

Щодо спорту, то в коледжі  культивуються такі види як футбол та міні-
футбол, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, гирьовий спорт, лижні 
перегони, легкоатлетичний крос, футзал. Для цього налагоджена робота 
спортивних секцій з перелічених видів спорту, яка охоплює  124 студенти, що 
систематично відвідують тренування і працюють над досягнення спортивного 
результату.  

Команди коледжу брали участь у районних змаганнях з волейболу , 
гирьового спорту, турнірах з футболу та міні-футболу, настільного тенісу, 
товариських зустрічах з волейболу, баскетболу між  вихованцями  ДЮСШ 
Золотого Потоку, Монастириська, Коропецького військового ліцею, сіл 
Переволока, Трибухівці, Озеряни. 

За минулий рік на обласному фестивалі студентського спорту, який 
проводить ФСТ ―КОЛОС‖, спортсмени  Бучацького коледжу вибороли перші 
місця з гирьового спорту( тренер Бойко Р.Т.), з легкоатлетичного кросу (тренер 
Чумак В.М. Навроцький В.М.), друге місце з легкої атлетики (тренер Чумак В.); 
треті місця з настільного тенісу ,міні-футболу (тренер Дворецький І.В.) та 
волейболу (дівчата, юнаки) тренер Гостинська Г.В. Такі результати дозволили 
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зайняти друге загальнокомандне місце серед навчальних закладів, що брали 
участь у фестивалі студентського спорту. В змаганнях обласного рівня брала 
участь команда гирьовиків коледжу: чемпіонат Тернопільської області – 2 
місце, турнір  присвячений 125 річчю від дня народження митрополита Андрея 
Шептицького (м. Збараж) – 2 місце, Чемпіонат області в залік сільських 
спортивних ігор – 3 місце. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти та з метою 
забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців для агропромислового комплексу України, розвитку післядипломної 
освіти на засадах євро інтеграції та її реформування відповідно до потреб 
галузі, керівництвом держави приділяється велика увага навчальним закладам, 
які причетні до вирішення даного питання. 
 Діяльність післядипломної освіти вирішує питання підготовки нового 
покоління висококваліфікованих працівників, впровадження інноваційної 
діяльності в ринкових умовах. 
 В коледжі ліцензована діяльність підвищення кваліфікації молодших 
спеціалістів та керівників середньої ланки агропромислового комплексу 
Тернопільської області. Так протягом 2015 року на базі коледжу та 
сільськогосподарських підприємств з якими заключні договори про співпрацю, 
свою кваліфікацію підвищили 316 спеціалістів АПК області. 
 Також навчальний заклад тісно співпрацює з Тернопільським обласним та 
районними центрами зайнятості. Щороку обласний центр зайнятості проводить 
тендерний відбір навчальних закладів для організації професійного навчання 
безробітних. Навчальний заклад щороку бере участь в цьому тендері, і в 2015 
році отримав право проводити навчання за 15-ма напрямками. Це такі 
напрямки, як «оператор комп‘ютерного набору», «менеджмент малого 
підприємництва», «охорона праці на підприємствах»  різних галузь, 
«інноваційні технології в сільському господарстві» та інші. Загальна кількість 
слухачів з числа безробітних які пройшли навчання на курсах цільового 
призначення склала в 2015 році 886 осіб. А це додаткові позабюджетні кошти, 
які надійшли навчальному закладу для покращення матеріальної бази. 
 Також  коледж пройшов  запропоновану ДП «Головний навчально-
методичний центр» Держгірпромнагляду України добровільну акредитацію і за 
результатами акредитації отримала свідоцтво державного зразка на право 
проводити навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів 
комісій з перевірки знань підприємств, організацій, установ. 

Фінансова діяльність 
За  загальним  фондом  коледж  профінансовано  в 2015 н. р. на 100% в 

сумі 10940,3 тис. грн. поточних видатків, капітальні видатки – не 
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фінансувались. Проведено  поточних видатків  по загальному фонду  в сумі 
10940,3 тис. грн., в т.ч.  на заробітну плату – 5127,5 тис. грн.  на  нарахування -
1833,5 тис. грн., оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 622,2 тис. грн., в 
тому числі: електроенергії – 280.0 тис. грн.,  природного газу – 20,3 тис. грн., 
інші енергоносії – 321,5 тис. грн., стипендія – 3249,9 тис. грн., продукти 
харчування дітям-сиротам – 95,0 тис. грн., інші виплати (допомога на 
придбання літератури дітям сиротам)- 9,3 тис. грн.  

За  спеціальним фондом в 2015 році на рахунок Державного казначейства 
надійшло 1234,0 тис. грн., з них  1234,0 тис. грн. від плати за послуги, що 
надавались коледжем. 

Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі  1250,6  тис. грн., в 
тому числі на оплату  праці – 538,7 тис. грн., нарахування – 186,1 тис. грн., 
придбання матеріалів, предметів і інвентарю – 290,3 тис. грн., оплата послуг  – 
68,5 тис. грн., видатки на відрядження – 16,1 тис. грн., оплата комунальних 
послуг і енергоносіїв –1,1 тис. грн.,  капітальні видатки на придбання 
обладнання і предметів та предметів довготривалого користування – 12,3 тис. 
грн.  

Господарська діяльність 
У 2015 році значна увага приділялася для утеплення навчальних корпусів 

та студентського гуртожитку. 
Виконано такі роботи: у студентському гуртожитку зроблено поточний 

ремонт студентських кімнат, коридорів, побутових кімнат, проведено поточний 
ремонт душових, замінено електричні проводи освітлення кімнат та коридорів 
на суму 175 тис. грн. 

У навчальному корпусі частково відремонтовано систему опалення, 
виконано поточний ремонт кабінетів, коридорів, туалетів на суму 235 000 грн. 

В їдальні виконано поточний ремонт на суму 45 200 грн. Проведено 
перекриття технічного поверху лабораторного корпусу на суму 95 300 грн. 
Виготовлено піднавіс для зберігання твердого палива біля котельні на суму 60 
тис. грн. Встановлено хімічну очистку води для системи опалення на суму 35 
тис. грн. Всього виконано робіт на суму 645 500 грн. 
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6.8. Звіт про роботу Кіцманського технікуму 
 

До структури технікуму входять такі відділення: 
1. Агротехнології 
2. Ветеринарної медицини 
3. Землевпорядкування 
4. Менеджменту та бухгалтерського обліку 
5. Правознавства 
6. Заочне 

Таблиця 6.8.1 
Напрями підготовки та спеціальності 

* для спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського 
господарства» 
** для спеціальності «Виробництво і переробка продукції 
рослинництва» 

 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на 
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2018р. 

Крім того випускники технікуму мають можливість отримати робітничі 
професії відповідно до свого профілю за 2 спеціальностями. 

 
 
 

Шифр  
галузі Галузь знань 

Код 
спеціал
ьності  

Найменування  
спеціальності 

Ліцензований обсяг 

очна 
форма 

навчання 
(денна, 

вечірня) 

заочна 
форма 

навчання 
(в т.ч. 

дистанцій
на) 

1 2 3 4 5 6 

07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і оподаткування 25 30 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 30 0 

08 Право 081 Право 40 25 

19 Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та землеустрій 50 25 

20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія* 25 0 

20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія** 25 20 

21 Ветеринарна 
медицина 

211 Ветеринарна медицина 60 0 
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Таблиця 6.8.2 
Ліцензовані обсяги прийому 

№ 
 

Код і назва напряму 
підготовки 

 

Код і назва 
спеціальності 

Ліцензо-
ваний 
обсяг Номер 

сертифіката, 
термін дії 
ліцензії 

Рі
ве

нь
 

ак
ре

ди
та

ці
ї Контингент 

студентів 

Д
ен

на
 

За
оч

на
 

В
сь

ог
о 

Д
ен

на
 

За
оч

на
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  030401 Право 
(08 Право) 

5.03040101 
Правознавство  

(081 Право) 
40 25 

НД-І 
№2325906 до 

01 липня 
2018 року 

І 134 67 67 

2.  
030509 Облік і аудит 

(07 Управління та 
адміністрування) 

5.03050901 
Бухгалтерський облік  

(071 Облік і 
оподаткування) 

25 30 

НД-І  
№ 2576819 до 

01 липня  
2025 року  

І 66 29 37 

3.  
030601 Менеджмент 

(07 Управління та 
адміністрування) 

5.03060101 Організація 
виробництва  

(073 Менеджмент) 
30 0 

НД-І  
№ 2576820 до 

01 липня 
2025 року  

І 38 38 0 

4.  

080101 Геодезія, 
картографія 

та землеустрій 
(19 Архітектура та 

будівництво) 

5.08010102 
Землевпорядкування 

(193 Геодезія та 
землеустрій) 

50 25 

НД-І № 
2325905 до 01 

липня 2018 
року 

І 140 87 53 

5.  
090101 Агрономія  

(20 Аграрні науки та 
продовольство) 

5.09010102 Організація 
і технологія ведення 

фермерського 
господарства 

(201 Агрономія) 

25 0 

НД-І № 
2325907 до 01 

липня 2018 
року 

І 40 40 0 

6.  

090101 Агрономія  
(20 Аграрні науки та 

продовольство) 
 

5.09010103 
Виробництво 

і переробка продукції 
рослинництва  

(201 Агрономія) 

25 20 

НД-І № 
2325908 до 01 

липня 2018 
року 

І 110 63 47 

7.  

110101 Ветеринарна 
медицина  

(21 Ветеринарна 
медицина) 

5.11010101 
Ветеринарна медицина  

(211 Ветеринарна 
медицина) 

60 0 

НД-І № 
2325909 до 01 

липня 2018 
року 

І 170 170 0 

Контингент студентів становить: денної форми навчання 494 особи в 
тому числі за державний бюджет навчаються 425 осіб, 86 (%), на контрактній 
основі – 69 осіб, 14 (%). 

Заочна форма навчання – 204 студентів в тому числі за державним 
замовленням – 110 осіб, 54 (%), на контрактній основі – 94 осіб, 46 (%). 
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Кадрове забезпечення навчального процесу 

Таблиця 6.8.3 
Характеристика педагогічного складу 

№ 
з/п Показники Кількість 

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 81 
2. Викладачі, що мають науковий ступінь 0 
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 4 
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 2 
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 1 
6. Викладачі, нагороджені відзнаками  

Міністерства аграрної політики та продовольства України 1 

7. Викладачі-методисти 15 
8. Старші викладачі 4 
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 25 
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 13 
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 9 
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 12 

 
Таблиця 6.8.4 

Підвищення педагогічної кваліфікації 

№ з/п ПІБ посада 
Термін 

підвищення Місце підвищення Примітки 

1 Філіпчук Юрій 
Михайлович директор 01.12.2015- 

11.12.2015 НУБіПУ 
Свідоцтво 12 

СПВ №  
187504 

2 Томаш 
Оксана Василівна викладач 16.02.2015- 

27.02.2015 ІППО ЧОДА Свідоцтво 
№ 677 

3 Козій 
ГалинаВолодимирівна викладач 23.02.2015-

06.03.2015 НУБіПУ 
Свідоцтво 

12 СПК 
№ 103943 

4 Бабюк 
БогданаІванівна викладач 16.02.2015- 

27.02.2015 Білоцерківський НАУ 
Свідоцтво 

12 СПК 
№479741 

5 Стасюк 
Світлана Василівна викладач 16.02.2015- 

27.02.2015 ІППО ЧОДА Свідоцтво 
№678 

6 Семенюк 
ВасильОлексійович викладач 29.04.2015-

29.05.2015 ПДАТУ Свідоцтво 
№106-01 

7 Корсей 
Оксана Іванівна викладач 07.09.2015- 

25.09.2015 ІППО ЧОДА Свідоцтво 
№1870 

8 Біляр 
Іван Георгійович викладач 07.09.2015- 

25.09.2015 ІППО ЧОДА Свідоцтво 
№1865 
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Навчальна робота 
Таблиця 6.8.5 

Результати прийому в 2015 році 

Спеціаль
-ність 

В
сь

ог
о 

Денна форма 

Заочна форма 

На основі 
базової 

загальної 
середньої 

освіти 

На основі 
повної 

загальної 
середньої 

освіти 

На основі 
диплому 

кваліфікованог
о робітника 

Всього Держ. Конт Всього Держ. Конт Всього Держ. Конт Всього Держ. Конт 

5.03040101 
Правознавство 9 7 0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

5.03050901 
Бухгалтерський 

облік 
9 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.03060101 
Організація 
виробництва 

6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.08010102 
Землевпоряд-

кування 
24 22 18 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

5.09010102 
Організація і 
технологія 

ведення 
фермерського 
господарства 

11 8 8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

5.09010103 
Виробництво 
і переробка 
продукції 

рослинництва 

17 16 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

5.11010101 
Ветеринарна 

медицина 
51 44 44 0 7 1 6 0 0 0 0 0 0 

Разом 12
7 112 100 12 12 4 8 3 3 0 0 0 0 

 
Таблиця 6.8.6 

Результати випуску молодших спеціалістів у 2015 році 

Шифр та назва спеціальності  

Випуск фахівців  

всього 

з них за формою 
навчання/фінансування 

денна заочна 

бюджет контрак
т бюджет контрак

т 
5.03040101  

Правознавство 53 11 21 2 19 
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5.03050901  
Бухгалтерський облік 23 6 5 8 4 

5.03060101  
Організація виробництва 15 14 1 0 0 

5.08010102  
Землевпорядкування 32 15 0 16 1 

5.09010102  
Організація і технологія ведення фермерського 

господарс. 
13 13 0 0 0 

5.09010103  
Виробництво і переробка продукції рослинництва 36 21 0 15 0 

5.11010101  
Ветеринарна медицина 50 50 0 0 0 

Разом 222 130 27 41 24 
Працевлаштування випускників 

Таблиця 6.8.7. 
Інформація про випуск та працевлаштування фахівців денної форми навчання у 

Кіцманському технікумі Подільського державного аграрно-технічного 
університету в 2015 році 

 

Показники 

Назва спеціальностей ліцензованих у ВНЗ 

5.03040101 
Право-знавство 

5.03050901 
Бухгалтерський 

облік 

5.03060101 
Організація 

вироб-ництва 

5.08010102 
Землевпо-
рядкування 

5.09010102 
Організація і 
технологія 

ведення фермер-
ського гос-
подарства 

5.09010103 
Виробницт-во і 

пере-робка 
продукції 

рослин-ництва 

5.11010101 
Ветеринарна 

медицина 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

де
рж

-з
ам

ов
-

ле
нн

я 

ко
нт

ра
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВИПУСК – ВСЬОГО: 
(ЧОЛ.) 11 21 6 5 14 1 15 0 13 0 21 0 50 0 
з них: отримали направлення 
на роботу – всього: 11 0 6 0 14 0 15 0 13 0 21 0 50 0 
у відсотках до випуску 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 
отримали підтвердження 
про працевлаштування                  
(чол.) 

11 0 5 0 14 0 14 0 9 0 15 0 50 0 

Всього у відсотках до 
випуску 100% 0% 83% 0% 100% 0% 93% 0% 69% 0% 71% 0% 100% 0% 

ПРАЦЕВЛАШТОВАНО                                          
– ВСЬОГО (ЧОЛ.) 2 10 5 0 14 0 10 0 9 0 15 0 30 0 
у відсотках до випуску 18% 48% 83% 0% 100% 0% 67% 0% 69% 0% 71% 0% 60% 0% 
з них:                     
В державні заклади, 
установи та організації  
(чол.) 

0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 

у відсотках до 
працевлаштованих 0% 20% 20% 0% 14% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 47% 0% 
 В с/г підприємства різних 
форм власності (чол.) 2 6 1 0 9 0 5 0 9 0 15 0 16 0 
у відсотках до 
працевлаштованих 100% 60% 20% 0% 64% 0% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 53% 0% 
Власна справа (чол.) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
у відсотках до 
працевлаштованих 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Науково-дослідницькі 
установи (чол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
у відсотках до 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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працевлаштованих 
В інших країнах за 
контрактом (чол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
у відсотках до 
працевлаштованих 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Інші структури (чол.) 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
у відсотках до 
працевлаштованих 0% 0% 60% 0% 22% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

НЕ ПРАЦЕВЛ. ПО 
ПРИЧИНІ                            – 
ВСЬОГО (ЧОЛ.) 

9 11 1 5 0 1 5 0 4 0 6 0 20 0 

з них:: 
Продовжено навчання 
(чол.) 

9 10 1 3 0 1 5 0 1 0 3 0 20 0 

у відсотках до не 
працевлаштованих 100% 91% 100% 60% 0% 100% 100% 0% 25% 0% 50% 0% 100% 0% 
Сімейні обставини (чол.) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
у відсотках до не 
працевлаштованих 0% 9% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 
Призов до збройних сил 
України (чол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
у відсотках до не 
працевлаштованих 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 
Інші причини (чол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
у відсотках до не 
працевлаштованих 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 34% 0% 0% 0% 

 
Таблиця 6.8.8. 

Рівень навчальних досягнень студентів (денна форма) 

Спеціальність 
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ьк
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ть
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ш

но
ст
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на
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, %
 

Серед
-ній 
бал 

Кіль-
кість 
груп 

із 
100% 

Пропуски занять  
на 1 студента, 

академічних годин 

всього 

в т.ч., 
без 

поважни
х причин 

Зимова екзаменаційна сесія 2015/2016 
 

5.03040101  
Правознавство 58 100,00 68,30 3,99 3 із 3 2228 990 

5.03050901  
Бухгалтерський облік 42 100,00 70,82 3,96 3 із 3 1456 708 

5.03060101  
Організація виробництва 31 100,00 68,27 3,96 3 із 3 1064 396 

5.08010102  
Землевпорядкування 84 100,00 64,32 3,81 4 із 4 2086 1200 

5.09010102  
Організація і технологія 
ведення фермерського 

господарс. 
30 100,00 51,26 3,70 3 із 3 572 318 

5.09010103  
Виробництво і переробка 
продукції рослинництва 

67 100,00 64,91 3,80 4 із 4 1503 694 
5.11010101  

Ветеринарна медицина 162 99,59 68,84 3,91 5 із 8 5910 2076 
 
Загалом: 
 

474 99,94 65,25 3,88 25 із 
28 14819 6382 
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Літня екзаменаційна сесія 2014/21015 
 

5.03040101  
Правознавство 93 100,00 70,41 3,96 5 із 5 2380 1084 

5.03050901  
Бухгалтерський облік 37 99,68 75,75 4,11 2 із 3 1485 458 

5.03060101  
Організація виробництва 26 99,55 67,59 3,95 2 із 2 1214 502 

5.08010102  
Землевпорядкування 79 99,88 64,92 3,86 3 із 4 3362 1198 

5.09010102  
Організація і технологія 
ведення фермерського 

господарс. 
35 99,62 62,95 3,84 2 із 3 1108 610 

5.09010103  
Виробництво і переробка 
продукції рослинництва 

76 99,83 69,93 3,88 3 із 4 2306 1979 
5.11010101  

Ветеринарна медицина 170 99,89 70,84 3,97 6 із 8 8246 3026 
 
Загалом: 516 99,78 68,91 3,94 23 із 

29 20101 8857 

Методична робота 
Таблиця 6.8.9 

Методичне забезпечення навчального процесу 
№ 
з/п Циклова комісія Методичне 

забезпечення, % 
1.  Агрономічних  та механічних дисциплін 96 
2.  Ветеринарних  та зоотехнічних дисциплін 94 
3.  Гуманітарних  та суспільно-політичних дисциплін 98 
4.  Економічних  дисциплін 97 
5.  Землевпорядних  дисциплін 95 
6.  Природничо - математичних дисциплін 94 
7.  Фізичного  виховання та ЗВ 93 
8.  Юридичних  дисциплін 97 

 
Таблиця 6.8.10 

Засідання методичної ради 

Зміст роботи Термін 
Відповідальн

і  
виконавці 

1. Інструктивно методичні рекомендації щодо 
нормативного та методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу. 

Паспортизація та атестація навчальних кабінетів,  
лабораторій. 

Вересен
ь  

                                                                                        
Козій О.В. 

 

2. Обговорення та затвердження плану роботи  Козій О.В. 
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методичної ради на 2015/2016  н.р.  

3. Обговорення плану підвищення кваліфікації. 
Погодження графіків проведення предметних декад, 
відкритих заходів. 

Король М.О.  

4. Затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін. 

Козій О.В. 
 

1.  Основні  напрямки роботи циклових комісій 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  з 
метою підготовки конкурентноспроможного  
фахівця»   

Жовтень 

Голови ЦК 

2. Міждисциплінарний зв‘язок інформаційних 
технологій з професійно-практичними дисцип-
лінами  

Гуцуляк В.Є. 

3. Обговорення плану видань навчально-методичної 
літератури. Король М.О. 

4.  Затвердження  графіку  відкритих занять. Голови ЦК 
5. Забезпечення методичними матеріалами 

самостійної роботи студентів . Голови ЦК 

1.Формування міждисциплінарних компетенцій в 
процесі професійної підготовки фахівців. 

Грудень 

 Голови ЦК 

2. Інноваційні підходи до викладання природничо-
математичних дисциплін . Гуцуляк О.О.  

3. Звіт голів циклових комісій про проведення 
предметних декад. 
 

Голови ЦК 

1. Особливості підготовки навчально-методичних 
матеріалів до конкурсу «Педагогічні інновації» 

Березень 

Король М.О. 

2. Інтерактивні   методи   навчання на заняттях 
суспільно-гуманітарних  дисциплін. Пасічник О.О. 

3. Обговорення тематики  педагогічних читань. Король М.О. 
4.Аналіз професійної компетенції викладачів, що  

атестуються. Затвердження атестаційних матеріалів. Робоча група 

1. Підсумки роботи методичної ради за 2015/2016 
н.р. та задачі на новий навчальний рік. 

Травень  

Козій О.В. 
 

2. Робота  циклових  комісій  формуванню  НМК   
дисциплін. 

3. Звіт голів циклових комісій про проведення 
предметних декад. 

 

Голови ЦК 
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Проведення педагогічних семінарів 
Вересень, 2015     
1.Обговорення плану видань навчально-методичної літератури.  

Король М.О. 
2. Забезпечення методичними матеріалами самостійної роботи студентів . 

  Голови ЦК 
3. Інноваційні підходи до викладання природничо-математичних дисциплін . 

   Гуцуляк О.О. 
Жовтень, 2015  
1. Основні  напрямки роботи циклових комісій відповідно до Закону 
України  
«Про вищу освіту»  з метою підготовки конкурентноспроможного  фахівця»  

  Голови ЦК 
2. Міждисциплінарний зв‘язок інформаційних технологій з професійно- 
практичними дисциплінами  

Гуцуляк В.Є. 
Листопад, 2015 
1. Активізація пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з 
української мови. 

                                                     Стасюк  С.В. 
2. Інтегроване заняття як засіб формування гармонійної особистості 
студента ВНЗ України.   

                                            Томаш О.В. 
3. Ефективність самостійної роботи студентів під час 
вивчення навчальної дисципліни.     

                                                                                                            ССааввччуукк  ВВ..ІІ..  
 

Проведення відкритих занять 
1. Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Паразитологія» на 

тему «Ентомози» 
Марковська Н.М. 

2. Відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Хірургія» 
Дмитрюк В.Г. 

3. Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Штучне осіменіння с/г 
тварин» 

Бабюк В.М. 
 4. Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Паразитологія» на 

тему «Патологія обміну речовин» 
Дрещан Л.М. 

1. Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Технологія/ Вступ до 
спеціальності»  

Півторан Т.О. 
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2. Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Землеробство» на 
тему «Ерозія грунтів» 

Семенюк В.О. 
3. Відкрите  заняття з навчальної дисципліни «Астрономія» на тему 

«Сонячна система» 
Шелефета І. З. 

4. Інтелектуальна гра «Магія слова» 
Томаш О.В. 

Атестація викладачів 
Проведено  атестацію 15 педагогічних працівників, зокрема: 
1. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «викладач-методист»: 
      Біляру Івану Георгійовичу, 

         Козій Галині Володимирівні, 
      Булезі Юрію Михайловичу. 

2. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 
присвоєно  педагогічного звання «викладач-методист»: 

          Гуцуляк Олені Олександрівні, 
                 Петракович Валентині Юліанівні. 

3. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 
    Боровик Анжелі Сидорівна, 

          Гуцуляку Віктору Євгеновичу, 
                                              Перепічці Галині Павлівні. 
4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»: 
                                              Бабяк Діні Леонідівні, 
                                              Руснаку Василю Євгеновичу                                                         
5.  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»: 

     Дмитрюку Євгену Івановичу, 
                                             Мочернюку Михайлу Михайловичу, 
                                             Худик Людмилі Степанівні, 
                                              Хімчинській Жанні Орестівні 
6.  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст»: 
                                              Савці Тетяні Миколаївні. 

Таблиця 6.8.11 
Показники участі у виставці педагогічного досвіду 

 
Назва роботи 

Прізвище, ім’я, по 
батькові авторів і виконавців 

Використання WEB – ресурсів при вивченні менеджменту і 
маркетингу студентами економічних і технологічних спеціальностей. 
Методичне забезпечення самостійного вивчення дисциплін. 
Використання інформаційних технологій в навчальному процесі, 
досягнень науково-технічного прогресу та кращого педагогічного 

Булега 
Юрій Михайлович 
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досвіду. 

Фінанси. 
Електронний навчальний посібник 

Король Леся Іванівна 
Король Микола Орестович 

Гуцуляк Олена Олександрівна 
Планування та організація діяльності підприємства. 
Щоденник – звіт навчальної практики для дисципліни для студентів 
спеціальності «Бухгалтерський облік». 

Біляр Юлія Василівна 
Шелюк Людмила Іванівна 

Електронний навчальний посібник з дисципліни «Гроші і кредит». 
 

Мамаєвська Людмила 
Олександрівна 

Бухгалтерський облік. 
Електронний навчальний посібник 

Снятинчук Наталія Миросл. 
Козій Олег Володимирович 
ГуцулякОлена Олександрівна 

Теорія держави і права. 
Мультимедійна презентація «Право в системі соціального 
нормування». 

Савчук Валентина 
Іллівна 

Сімейне право. 
Мультимедійна презентація з дисципліни «Цивільне та сімейне 
право». 

Костинюк Сніжана Василівна 
 

Цивільний процес. 
Особлива частина. Практикум. 
 
 

Тарновецька Лариса Дмитрівна 

Трудове право. 
Електронний курс міні-лекцій і практикум. 

Сорохан Аліна Іванівна 
Пілат Ірина Василівна 

Ботаніка. 
Електронний конспект аудиторних лекцій та мультимедійне 
забезпечення. 

Іванцин Світлана Євгенівна 

Землеробство. 
Мультимедійний проект -  презентація. Семенюк Василь Олексійович 

З досвіду проведення декади циклової комісії землевпорядних 
дисциплін. 

Козій 
Галина Володимирівна 

Макидон Віталія 
Володимирівна 

Паталогічна  фізіологія і патологічна анатомія 
сільськогосподарських тварин. 
Навчальний посібник з контролем знань з дисципліни. 
 

Дрещан Лілія Михайлівна 

Формування почуттів національної гідності, любові до рідної 
України, утвердження і розвиток моральних цінностей і норм 
співжиття у громадянському суспільстві. 
З досвіду педагогічної роботи. 

Стасюк Світлана Василівна 

Історія України. Презентації до тем. 
 Куспис Ольга Іванівна 

Основи картографування. 
Презентація до курсу лекцій. 

Антощук 
Ганна Олександрівна 

Паразитологія та інвазійні хвороби 
с/г тварин. 
Мультимедійна презентація. 

Марковська Ніна 
Макарівна 

 
Матеріально-технічне забезпечення 

Матеріальна база в цілому відповідає вимогам навчального процесу. На 
сьогодні підготовка спеціалістів проходить в трьох навчальних корпусах. 

В навчальних корпусах обладнані 65 кабінетів і лабораторій, актова зала, 3 
комп‘ютерні класи, бібліотека з книжковим фондом 60 849 томів, читальна зала 
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на 120 місць. Загальна кількість читачів складає 1 232 осіб (наведені обсяги 
станом на 01.10.2015р). 

Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами, меблями 
навчальними матеріалами відповідно до чинних нормативів. 

Навчальна база постійно вдосконалюється, оновлюється. 
Кабінети і лабораторії даного відділення, як і всіх інших відділень 

оформлені у відповідності до Закону України ―Про мови‖. Оформлення 
кабінетів відповідає профілю кабінетів, естетичним вимогам.  

В навчальному закладі функціонує кабінет психологічного розвантаження. 
В кожному кабінеті оформлені методичні поради, інструкції з техніки 

безпеки, рекомендації до самостійної роботи, інструктивні та нормативно-
законодавчі  акти, кваліфікаційні вимоги з дисциплін. 

Оснащення кабінетів відповідає нормативам. 
Проведена відповідна робота з забезпечення технічними засобами 

навчання. Для розмноження документів, методичних матеріалів працює чотири 
копіювальних апарати. 

Заняття фізичною культурою та спортом проходять в двох спортзалах, 
тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику. 

Для проведення занять з дисципліни „Основи захисту Вітчизни‖ обладнано 
клас ОЗВ та тир на 75м. 

Навчально-виробниче господарство технікуму має 150га землі. Для 
проведення механізованих робіт є в наявності трактори - 2 та вантажні 
автомобілі різних марок - 1, с.-г. машини - 10, інша техніка. 

Для послуг студентів два сучасних гуртожитки на 300 місць та їдальня на 
200  місць. 

Таблиця 6.8.12 

№ 
з/п 

Адреси основних 
навчальних 

корпусів 
Власник майна Документ на право 

власності 

1 2 3 4 

1 Миколайчука,3 
Держава в особі Верховної 

ради України в оперативному 
управлінні КТ ПДАТУ 

Свідоцтво на право 
власності на нерухоме 

майно САВ №051747 від 
29.11.07р. 

2 Миколайчука,11 
Держава в особі Верховної 

ради України в оперативному 
управлінні КТ ПДАТУ 

Свідоцтво на право 
власності на будівлі 

гуртожитків ЯЯЯ №401054 
від 25.07.05р. 

3 Сковороди,4 
Держава в особі Верховної 

ради України в оперативному 
управлінні КТ ПДАТУ 

Свідоцтво на право 
власності на учбовий 

корпус реєстр. №263 від 
19.07.99р. 
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Таблиця 6.8.13  
Стан соціально - побутової сфери 

№ 
з\п 

Назви приміщень  
за функціональним призначенням 

Загальна площа 
приміщень, м² 

У тому числі 
Власна,  

м² 
Орендов
ана, м² 

1 

Площа всіх використовуваних 
приміщень, всього 

у тому числі: приміщення для   занять 
студентів, всього аудиторний фонд 

    спортивні зали. 

 
15252 

 
8946 
8712 
234 

 
15252 

 
8946 
8712 
234 

 
- 
 
- 
- 
- 

2 Приміщення для науково-
педагогічного персоналу 128 128 - 

3 Службові приміщення 991 991 - 
4 Бібліотека, у тому числі читальні зали 432 432 - 
5 Гуртожитки 4401 4401 - 
6 Їдальні, буфети 340 340 - 
7 Профілакторії - - - 
8 Медичний пункт 14 14 - 

 

Організаційна робота 
До початку навчального року проводиться перевірка готовності 

навчальних корпусів, гуртожитків, їдальні з метою досягнення встановлених 
норм безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії на робочих місцях. За 
результатами перевірки комісія складає відповідний акт. 

Контроль за зберіганням матеріальних цінностей здійснюється 
бухгалтерією, господарською службою разом з навчальною частиною, 
матеріально – відповідальними особами, з якими укладено угоди про 
матеріальну відповідальність. 

В технікумі створена і діє система управління охороною праці, служба 
охорони праці та комісія з питань охорони праці в кількості семи чоловік. 
Своєчасно проводиться оперативний контроль за станом охорони праці та 
пожежної безпеки з метою профілактики травматизму і створення безпечних 
умов праці, призначені відповідальні особи по виробничих підрозділах та 
відділеннях. Призначено відповідальних осіб на об‘єктах підвищеної 
небезпеки. Переглянуті та розроблені нові інструкції з охорони праці, 
затверджені по видах робіт та професіях згідно штатного розпису. 

Інженером з охорони праці проводиться вступний інструктаж з 
новоприйнятими працівниками та студентами. Керівники виробничих 
підрозділів та завідувачі відділеннями проводять первинний та повторний 
інструктаж, що фіксується в журналі первинного інструктажу на робочому 
місці. Проводиться інструктаж з пожежної безпеки. В технікумі проводиться 
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організоване навчання та перевірка знань з питань охорони праці з керівниками 
та спеціалістами (один раз на 3 роки), та навчання з електробезпеки. 

Разом з профспілковою організацією складено колективний договір, де 
розроблені заходи з підвищення охорони праці та створення на робочих місцях 
безпечних та нешкідливих умов праці. Працівникам, які працюють на роботах з 
підвищеною небезпекою надано пільги та компенсації згідно з колективним 
договором. 

Виховна та спортивно-масова робота 
Складність і багатогранність виховної роботи зумовлює необхідність її 

глибокого аналізу і продуманого планування, виходячи з мети і завдань 
національного виховання. Планування виховної роботи забезпечує її чітку 
організацію, дозволяє накреслити перспективи діяльності, дає можливість 
конкретизувати загальну мету і завдання національного виховання, стосовно до 
рівня вихованості. 
         Студенти технікуму беруть активну участь в відзначенні видатних 
історичних дат та подій, спортивних змаганнях, конкурсах художньої 
самодіяльності та аматорського мистецтва 
        Самодіяльні колективи технікуму завжди приймають участь у 
різноманітних конкурсах та фестивалях і неодноразово займають призові місця. 

Формування активної позиції студентської молоді відбувається через 
впровадження студентського самоврядування. В технікумі  постійно діють 
студентський старостат, рада гуртожитку (створена при студентських 
гуртожитках).  Найвпливовішим органом студентського самоврядування є  
студентська рада, студенти нашого технікуму приймають активну участь у 
магістраті  Студентського  Парламенту Буковини. 
       Педагогічний колектив та студенти Кіцманського технікуму ПДАТУ 
завжди приймають участь у благодійних акціях.  
 Студенти та викладачі небайдужі і до проблем у власному колективі і 
відгукуються і переймаються  проблемами тих,  хто опинився в скруті. 
 Особливу увагу в технікумі приділяють студентам-сиротам та студентам, 
які залишилися без батьківського піклування. Ця категорія студентів завжди 
отримує моральну та матеріальну допомогу як від адміністрації, так і від 
викладачів та студентів технікуму. Вони забезпечені безкоштовним 
проживанням в гуртожитку технікуму. Всі студенти-сироти та студенти, які 
залишилися без батьківського піклування, навчаються за рахунок держави та 
отримують стипендії. А також, вони отримують іменні стипендії Обласної Ради 
та матеріальну допомогу. 

В Кіцманському технікумі діє достатньо ефективна система виховної 
роботи, яка сприяє підвищенню рівня  громадської свідомості, духовності, і 
культури, а також допомагає формуванню в молоді гордості за свою країну. 
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Таблиця 6.8.14 
Проведення виховних заходів 

№ 
з/п 

Заходи, проведені 
технікумом/коледжем Обласні 

Всеукраїн- 
ські 

/регіональ- 
ні 

Відділення ПІБ/група Досягне 
ння 

1. 
Проведення урочистої 
лінійки присвяченої 

дню знань. 
  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

всі  

2. Посвята в студенти   

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

І курси  

3. 
Проведення виставки 

конкурсу осінніх 
композицій 

  

«Правознавство»  
«Менеджмент та бухгалтерський облік» 

«Агротехнології» 
 

 

І місце 
ІІ місце 

 
ІІІ місце 

4. Зустріч з учасниками 
АТО   

 «Менеджмент та бухгалтерський 
облік» 

«Правознавство» 
 

ІІ курси  

5. 
Проведення свята з 

нагоди дня працівників 
освіти 

  

Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

всі  

6. 

Проведення дня 
студентського 

самоврядування та свята 
день студента 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

всі  

7. 
Відзначення дня 

української мови та 
писемності в технікумі. 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

І-ІІ курси  

8. 

Проведення конкурсу 
«таланти твої, 

першокурснику...» для 
ст. І – ІІ курсу 

  

«Агротехнології» 
 

«Ветеринарна медицина»  
«Менеджмент та бухгалтерський облік» 

 «Землевпорядкування» 

ТР-11 
В-11 
В-12 

МБО-11 
ТЗ-11 

І місце 
ІІІ місце 
І місце 
ІІ місце 
ІІІ місце 

9. 

День пам‘яті жертв 
голодоморів. Участь у 
Всеукраїнській акції 

«Запали свічку» 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

  

10. Мітинг до Дня Героїв 
Небесної Сотні   

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

  

 Конкурс поезії Тараса 
Григоровича Шевченка   

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

І курси грамоти 

11. Проведення урочистого 
свята з нагоди   «Агротехнології» 

«Ветеринарна медицина» «Менеджмент   
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міжнародного жіночого 
дня 8 березня. 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

12. 

Організація екскурсій 
історико-краєзнавчого 

та природничого 
спрямування 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

І-ІІ курси  

13. 
Проведення святкової 

зустрічі з випускниками 
технікуму. 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» 

 «Менеджмент та бухгалтерський 
облік» 

«Правознавство» 
«Землевпорядкування» 

50 чол. 
68 чол. 
28 чол. 
20 чол. 
25 чол. 

 

 

14. 

Проведення свята з 
нагоди вручення 

дипломів молодшого 
спеціаліста. 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

  

15. 

Благодійні акції «Загін 
милосердя» 

 
 

  

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

 11431 грн. 

16. Тематичні виховні 
години   

«Агротехнології» 
«Ветеринарна медицина» «Менеджмент 

та бухгалтерський облік» 
«Правознавство» 

«Землевпорядкування» 

  

17.  

науково-
практична 

конференція 
«Ефективне 

управління та 
організація 
виховного 
процесу  в 
сучасному 

навчальному 
закладі» 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Ветеринарна медицина» 
 

В-31 
Мельничен

ко 
Валентин 

Сертифіка
т 
 

18. 

Засідання регіональної 
студентської ради  

самоврядування вищих  
аграрних навчальних 

закладів І-ІІ рівня 
акредитації 

«Формування 
національно - 

патріотичної свідомості 
молодої людини» 

 

Засідання  
студентської 

ради  
самоврядуван

ня 

 «Ветеринарна медицина»  

В-31 
Мельничен

ко 
Валентин 

 

19.   
Конкурс 
«Студент 

року» 

«Правознавство» 
 

ПВ-31 
Коваль  

Катерина 
5 місце 

20. 

Секційне засідання 
обласного методичного 
об‘єднання практичних 
психологів: «Розвиток 

творчих здібностей 
особистості студента». 

 

    сертифікат 

 
 
 



152 
 

Таблиця 6.8.15 
Спортивні досягнення студентів 

№ 
з/п 

Заходи, проведені 
технікумом Обласні Всеукраїнські 

/регіональні Відділення ПІБ/група Досягнення 

1. 
Першість з міні-
футболу серед  

академічних груп 

Першість з міні-
футболу серед 

ВНЗ І-ІІр.а. 
   4 місце 

2. 
Першість з міні-
футболу серед 

відділень 
  Ветеринарної 

медицини  І місце 

3 

Першість з 
легкоатлетичного 

кросу серед 
академічних груп 

Першість з 
легкоатлетичного 
кросу серед ВНЗ 

І-ІІ р.а. 

   І місце 

4 
Першість з 

легкоатлетичного 
кросу серед відділень 

 
Чемпіонат 

України з л/а 
серед юніорів  

Агротехнології 
Тарасюк 

Андрій ТР 
31 

  
ІІ місце, 
800м.;  ІІ 

місце 1500м  

5 
Першість з легкої 

атлетики серед 
відділень 

  Агротехнології  І місце 

6 
Першість з волейболу  

серед відділень 
юнаки 

Першість з 
волейболу 

(дівчата) серед 
ВНЗ І-ІІ р.а. 

   4місце 

 
Першість з волейболу   

серед відділень 
дівчата 

  Землевпорядкування  І місце 

7 
Першість з 

баскетболу  серед 
відділень юнаки 

  Ветеринарної 
медицини  І місце 

8 
Першість з гирьового 

спорту серед 
відділень 

Чемпіонат 
області серед 
ВНЗ І-ІІ р.а. 

   ІІІмісце 

 
Профорієнтаційна робота 

Форми профорієнтаційної роботи та планування проведення вступної 
компанії Кіцманського технікуму ПДАТУ спрямовані на активне формування 
контингенту студентів. На основі проведеного аналізу роботи  з організації, 
планування і формування контингенту студентів, виконання умов ліцензування 
з кожної спеціальності потрібно відзначити, що система профорієнтаційної 
роботи  є стабільною, форми цієї роботи адекватні поставленим завданням і 
практично повністю забезпечують набір студентів в ліцензованих обсягах.  

Склад відбіркової комісії визначається наказом директора технікуму, 
який є головою комісії. Членами відбіркової комісії є голови циклових комісій, 
завідувачі відділеннями, голова профспілкового комітету, член студентської 
ради. До завдань відбіркової комісії технікуму входить організація 
профорієнтаційної роботи, підготовка та затвердження «Правил прийому до 
Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ» на поточний рік, організація та 
проведення вступної кампанії. З метою раціональної організації та ефективного 
проведення профорієнтаційної роботи в технікумі створюються 
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профорієнтаційні групи, які проводять роз‘яснювальну роботу з актуальних 
питань вступної кампанії серед випускників шкіл, органів державної влади та 
місцевого самоврядування. Ця робота забезпечується інформаційними 
матеріалами, розробленими відбірковою комісією. Представники відбіркової 
комісії та адміністрація технікуму  приймають участь у щорічних ―Ярмарках 
професій‖, форумах ―Портал успіху‖, круглих столах та інших заходах, що 
проводяться центрами зайнятості, відділами освіти, рекламними компаніями та 
іншими державними, приватними і громадськими організаціями. Інформація 
про умови вступу щорічно розміщується на сайті та в інформаційних 
довідниках, розповсюджується рекламними агентствами через засоби масової 
інформації.  

Двічі на рік в технікумі проводяться дні відкритих дверей, на які 
запрошуються абітурієнти та їх батьки. Присутні ознайомлюються зі 
спеціальностями навчального закладу, його лабораторіями та кабінетами, 
особливостями вступної кампанії, отримують інформаційні рекламні листівки 
тощо. Відбіркова комісія має загальнодоступні стенди з Правилами прийому до 
Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ, розкладами  вступних 
випробувань на поточну вступну компанію,оголошеннями, іншою 
інформацією.  

В технікумі розміщено  стенд з щоденною інформацією про хід подачі 
заяв, розподіл місць на навчання за рахунок державного замовлення тощо. Вся 
інформація про проведення днів відкритих дверей, хід вступної кампанії, 
результати вступних випробувань, рейтингові списки та накази на зарахування 
оприлюднюються, зокрема, через сайт технікуму. Особливостями 
профорієнтаційної роботи технікуму є лекторії та олімпіади.      

 Профорієнтаційна робота Кіцманського технікуму складається з таких 
етапів: професійна інформація, професійна діагностика, професійна 
консультація, професійний відбір, професійна адаптація.  Професійна 
інформація — дає змогу учням ознайомитися із змістом професій, з вимогами 
які висуваються до людини. Профорієнтаційна діагностика — система 
психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно 
значущих властивостей і якостей. Профорієнтаційна консультація — надання 
особистості на основі її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо 
найбільш оптимальних для неї напрямів і засобів професійного 
самовизначення.  Профорієнтаційний вибір — система роботи, спрямована на 
надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі 
виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, 
інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і 
працевлаштування. 

Профорієнтаційна адаптація здійснюється тоді, коли учень вже обрав собі 
професію і перебуває на стадії оволодіння нею. 

 
Фінансова діяльність 

  Надходження коштів здійснювалось в 2015 році за рахунок загального 
фонду та спеціального фонду. 
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  Надходження по загальному фонду в 2015 році  складають в сумі 
10153000грн. 

  Використано в 2015 році по загальному фонду  на заробітну плату з 
нарахуваннями  – 6341067 грн., що  становить 63% від загальних надходжень. 
Стипендії на суму 3025006 грн. 

Оплата за комунальні послуги на суму 631110грн., а саме: 
- Водопостачання і стоки  - 30500 грн. 
- Електроенергія –  186400 грн. 
- Природній газ –  414210  грн. 
    Продуктів харчування та одягу для студентів – сиріт на суму – 140074 

грн. Придбання літератури для дітей-сиріт  - 9900 грн. 
Не використано та повернено до бюджету-5843,00грн. 

За спец. фондом надійшло в 2015 році – 1120198 грн.,а саме: 
1. платне навчання -   513526 грн. 
2. спонсорської допомоги -3600 грн. 
3. авто курси – 47760грн.  
4. плата за проживання в гуртожитку – 221372грн 
5. кошти за квартплату -96646 грн. 
6. курси з охорони праці - 8520 грн. 
7. іменна стипендія – 13400 грн. 
8. готель – 5590 грн. 
9. доходи інформаційного центру – 1825грн. 
10. від реалізації зерна -207959 грн.  

Використання  коштів спеціального фонду наступне: 
      Заробітна плата + нарахування становили -  757843 грн.  
1. На придбання матеріалів обладнання та інвентарю витрачено –281908 
грн. 
2. Оплата  послуг – 106256 грн. 
3. Інші видатки – 62455 грн. 
4. Оплата комунальних послуг – 84430грн. 
5. Оплата відряджень –19179 грн. 
6. Придбання основних засобів (література) -17565 грн. 
7. Іменна стипендія – 13000 грн. 
        Всього використано -  1342636 грн.  
 
Залишок коштів на 01.01.16 в сумі 63480 грн. 

Слід відзначити, що станом на 01.01.2016 р.  кредиторська заборгованість  
по загальному та спеціальному фондах – відсутня.  Дебіторська заборгованість 
станом на 01.01.2016 становила  -  323522 грн. в т.ч.:  
- загальний фонд - 181455 грн. 
- спеціальний фонд – 142097 грн. 
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Таблиця 6.8.16 
Господарська діяльність 

№ 
п/п Назва заходу Виконання Приміт 

ка 
1 Житлово-побутові умови   

 
 
 
 

На 
перспектив
у передба- 

чається 
закупівля 
м‘якого та 
твердого 

інвентарю, 
(кухонних 
електро- 

плит, 
заміна 
вікон, 

дверей, 
тощо) 

1.1 Проведення капітального  
та часткового ремонту: 
(вказати об‘єкти) 
 

- частковий ремонт коридорів, сходів, кухонь в 
гуртожитках,  
- частковий ремонт коридорів, сходів, аудиторій в 
навчальних корпусах,  
- теплотраси на дільницях «котельня-навчальний 
корпус №1», «котельня-навчальний корпус №2»  
- лічильника ТП-29 (Актив-реактив) 
- ремонт котлів ТГА-500. 

1.2 Проведено косметичний 
ремонт (огляд, 
обстеження, технічне 
обслуговування, вказати 
об‘єкти, систематичність 
проведення) 

Проведено косметичний ремонт : 
- гуртожиток №1 (2-5 поверхи), №2 (3,4 поверхи), 
- сходових кліток гуртожитку №1, №2, 
- коридорів гуртожитку №1, №2, 
- чистка пічок та димоходів в агро корпусі, 
- надвірних туалетів в навчальних корпусах №1, №3, 
- технічне приміщення бібліотеки, 
- криниця обшита вагонкою, 
- огляд та обстеження гуртожитків щодо готовності 
для прийому студентів проводиться систематично - 
щорічно перед початком навчального року та 
вибірково протягом року по окремих питаннях 
(теплоізоляція, водопровідна та каналізаційна 
система, система тепло забезпечення, тощо) 
комісією утворюваною наказами директора, кошти 
на дану діяльність не залучаються.  
- технічне обслуговування систем водопостачання, 
тепломережі, каналізації проводиться систематично 
відповідними працівниками навчального закладу в 
межах їх посадових обов‘язків  

1.3 Здійснено заміну (вікон, 
дверей, сантехнічних 
вузлів, меблів, кухонних 
плит тощо, вказати 
вартість) 

Здійснено заміну: 
-  21 шт. вікон у гуртожитках  № 1 та №2  
-  1 шт. вхідних дверей в агро корпусі 
- унітазів в гуртожитку №1 
- частина електричної проводки в навчальних 
корпусах та гуртожитках 
- лінія електропередач від ТП-29 до котельні 
- заміна стояків водопроводу в гуртожитках №1 та 
№2 

2 Навчально-матеріальна 
база 

придбання літератури у бібліотеку навчального 
закладу   
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6.9. Звіт про роботу Новоушицького коледжу 
Підготовка молодших спеціалістів у Новоушицькому коледжі 

Подільського державного аграрно-технічного університету здійснюється за 
навчальними планами і програмами, розробленими на основі типових, 
погодженими у відповідних органах Міністерства освіти і науки України і 
затвердженими у встановленому порядку. 

В структуру входять такі відділення: механічне, транспортно-
енергетичне, агрономічно-заочне. 

Таблиця 6.9.1 
Напрями підготовки та спеціальності 

№ 
з/п Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація 

1 2 3 4 

1 

0506 Енергетика 
та енергетичне 
машинобудування 

5.05060403 Монтаж і 
обслуговування холодильно-
компресорних машин та 
установок 

Механік 

2. 

0601 Будівництво 
та архітектура 

5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання 

Технік з експлуатації 
устаткування газових 

об‘єктів 

3. 
0701 Транспорт і 
транспортна 
інфраструктура 

5.07010101 Організація та 
регулювання дорожнього 
руху 

Інженер з безпеки руху 

4. 

1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва 

5.10010201 Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва 

Технік-механік 

5. 
0901 Сільське 
господарство і 
лісництво 

5.09010103 Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

Агротехнік 

6. 5.09010301 Лісове 
господарство 

Технік лісового 
господарства 

 
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на 

підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2016р., 01.07.2018р., 
01.07.2019р.  
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Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі 
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями. 

Таблиця 6.9.2 
Ліцензовані обсяги прийому 

№ 
 

Код і назва 
напряму 

підготовки 
 

Код і назва 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг Номер 

сертифікат, 
термін дії 
ліцензії Д

ен
на

 

За
оч

на
 

1 2 3 4 5 6 

1 

0506 Енергетика 
та енергетичне 
машинобудуванн
я 

5.05060403 Монтаж і 
обслуговування 
холодильно-
компресорних машин 
та установок 

30 - 

НД-I 
№2372621 

 1 липня 2019 

2. 

0601 Будівництво 
та архітектура 

5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання 

50 50 

НД-I 
№2301790 
 1 липня 

2018 

3. 

0701 Транспорт і 
транспортна 
інфраструктура 

5.07010101 Організація 
та регулювання 
дорожнього руху 

50 - 

НД-I 
№2325230 
 1 липня 

2016 

4. 

1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва 

5.10010201 
Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва 

75 30 

НД-I 
№2372622 
 1 липня 

2019 

5. 

0901 Сільське 
господарство і 
лісництво 

5.09010103 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

25 - 

НД-I 
№2325232 
 1 липня 

2018 

6. 5.09010301 Лісове 
господарство 25 - 

НД-I 
№2325231 
 1 липня 

2018 
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Ліцензований обсяг прийому на денну та заочну форму навчання складає 
335 осіб при державному замовленні в 2015 році 80 осіб за денною формою 
навчання.  

До коледжу в 2015 році на денну форму зараховано 88 осіб. З них: 79 за 
денною формою навчання; 9 – за заочною. За кошти фізичних і юридичних осіб 
поступило 3 особи. 

Коледж повністю укомплектований педагогічними працівниками. 
Навчально-виховний процес провадять 45 викладачів, з яких 16 мають вищу 
категорію, 6 - педагогічне звання ―Викладач-методист‖, 4 – ―Старший 
викладач‖,  8 – отримали освітній ступінь магістр, І категорії – 14 викладачів, ІІ 
категорії – 9, спеціаліст – 6, 1 – нагороджений  трудовою відзнакою «Знак 
Пошани», 1 – відмінник освіти  України. 

Таблиця 6.9.3 
Характеристика педагогічного складу 

№ 
з/п Показники Кількість 

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 60 
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 0 
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 2 
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 1 
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 2 
6. викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України 
29 

7. Викладачі-методисти 8 
8. Старші викладачі 5 
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 21 
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 18 
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 13 
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 5 
 

Навчальна робота 
Освітня діяльність коледжу проходить на основі стандартів. Основним 

нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є 
робочі навчальні плани, згідно яких навчальною частиною до початку 
навчального року складається навантаження для навчальних груп, та дається, 
узгоджене з профспілковим комітетом коледжу, навчальне доручення 
викладачам згідно їх фахової освіти та рівня. На кінець 2014-2015 н. р. 
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навчальне доручення педагогічними працівниками виконано повністю, 
перевиконання немає. 

Результат засвоєння студентами програм навчальних дисциплін 
передбачених освітньо-професійними програмами та навчальним планом 
висвітлює заліково-екзаменаційна сесія. 

В 2015 році проведено дві сесії: літня (травень-червень) – за 2 –й  семестр 
2014-15 н. р. та зимова за 1-й семестр 2015-16 н. р., яку проведено згідно 
графіку навчального процесу у листопаді 2015 р. 

За результатами літньої сесії: 
складали іспити – всього 404 студента, з них відмінників - 8, хорошистів - 

86, двієчників і відрахованих за  неуспішність  немає. 
За результатами зимової сесії: 
складали іспити – всього 372 студента, з них відмінників - 10 осіб, тих, 

що  навчаються на «добре» - 87 осіб. 
В 2015 році студенти випускних курсів за чотирма спеціальностями 

проходили незалежний замір знань студентів аграрних ВНЗ Міністерства освіти 
і науки України шляхом дистанційного комп‘ютерного тестування в режимі on-
line. Узагальнені результати незалежного заміру знань студентів 
Новоушицького коледжу за 5-бальною шкалою: 

спеціальність «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва» - 4,32; 

спеціальність «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних 
машин і обладнання» - 4,05; 

спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва» - 4,07; 
спеціальність «Монтаж і обслуговування устаткування і систем 

газопостачання» - 2,58.  
Закінчили навчання в коледжі, отримали кваліфікацію молодшого 

спеціаліста 143 чоловік, в тому числі: за денною формою навчання - 113 (з них 
3 отримали дипломи з відзнакою), за заочною формою навчання  - 30 чоловік 
(1– диплом з відзнакою). 

Таблиця 6.9.4 
Результати випуску молодших спеціалістів у 2015році 

Шифр та назва спеціальності  

Випуск фахівців  

всього 

з них за формою 
навчання/фінансування 

денна заочна 

бюджет контрак
т бюджет контрак

т 
5.05060403 Монтаж і 22 22 0 - - 
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обслуговування холодильно-
компресорних машин та 
установок 
5.06010113 Монтаж, 
обслуговування устаткування і 
систем газопостачання 

18 17 1 8 8 

5.07010101 Організація та 
регулювання дорожнього руху 12 0 12 - - 

5.10010201 Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва 

41 28 13 0 0 

5.09010103 Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва 

14 13 1 - - 

5.09010301 Лісове 
господарство 6 5 1 - - 

Всього 113 87 26 8 8 
 
70 кращих випускників коледжу вступили в 2015 році і продовжують 

навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, з якими 
коледж уклав відповідні угоди, з них 31 у Подільському державному аграрно-
технічному університеті. 

Методична робота 
Коледж є постійним учасником виставки з обміну досвідом педагогічної 

роботи і методичного забезпечення аграрних вищих навчальних закладів з 
підготовки молодших спеціалістів Міністерства освіти та науки України. В 
2015 році 43 педагогічних працівники коледжу взяли участь у професійному 
конкурсі серед педагогічних працівників аграрних навчальних закладів 
«Педагогічні інновації». На конкурс подано 27 робіт, із них 2 роботи зайняли 
призові місця (І місце у номінації «Педагогічний досвід та інноваційна 
діяльність викладача» зайняла робота Шинкаренко В.В. «Формування життєвих 
компетенцій та виховання соціально активної, творчої особистості студента під 
час викладання соціально-гуманітарних дисциплін» і ІІ місце у номінації 
«Сучасні засоби унаочнення» - робота Мельник Ю.В. та Шимка В.С. 
«Теоретична механіка. Мультимедійні презентації»); 10 робіт оцінені 
найвищою кількістю балів і занесені до каталогу кращих конкурсних робіт. 
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В травні 2015 року до ДУ «НМЦ «Агроосвіта» для участі у професійному 
конкурсі подано: 

- 8 навчальних відеофільмів; 
- 2 електронних опорних конспекти лекцій; 
- 2 навчальних посібники; 
- 2 комплекти (з двох дисциплін) мультимедійних презентацій; 
- 2 комплекси методичного забезпечення самостійної роботи студентів;  
-  6 робочих зошитів для виконання лабораторних та практичних робіт. 
Педагогічні працівники коледжу взяли активну участь у науково-

методичній конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних 
закладах вищої та професійної освіти», що відбулася 16-17 квітня 2015 року в 
м. Кам‘янець-Подільський,  як результат – у збірнику наукових праць «Аграрна 
освіта» надруковано 10 науково-методичних статей. Також викладачі коледжу 
підготували 12 студентів до участі  у  ІХ Всеукраїнській  науково-практичній 
конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки», яка 
проходила 23-24 квітня 2015 року. З 17 по 21 квітня 2015 року студент Д14 
групи Вадим Лижник у складі делегації Подільського ДАТУ брав участь у 
Міжнародній конференції студентів та молодих науковців у м. Кракові.                        

Виконаний план підвищення кваліфікації і стажування педагогічних 
працівників. Всього підвищили кваліфікацію 36 викладачів і 6 майстрів 
практичного навчання, з них: 1 – в Подільському державному аграрно-
технічному університеті, 31 – в Білоцерківському НАУ, 6 – у Борщівському 
агротехнічному коледжі, 2 – стажування на виробництві. 

Згідно графіка проведення чергової атестації педагогічних працівників у 
березні 2015 року атестовано 8 викладачів. У жовтні-грудні 2015 року 
проведено атестацію усіх робочих місць для проведення лабораторно-
практичних робіт та навчальних практик, а також  кабінетів та лабораторій. 

Усіма цикловими комісіями були проведені тижні дисциплін. Але на 
якість проведення необхідно звернути велику увагу. На високому рівні 
проведено предметні тижні технічної механіки, української мови та літератури, 
всесвітньої історії та історії України, світової літератури, математики та фізики. 
Під час проведення вище зазначених предметних тижнів проводилися відкриті 
виховні години, конкурси, зустрічі, тощо.  Але, на жаль, частина завідувачів 
кабінетами та лабораторіями обмежувалися тільки випуском стіннівок або 
тільки планом проведення тижня, а заходи ніякі не проводилися. 

В 2014-2015 навчальному році проведено: 

- засідань педагогічної ради       – 9, 
- засідань методичної ради         – 5, 
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- педагогічних читань                 -  2, 
- конференцій                              -  3, 
- зустрічей випускників              - 5. 
У 2014-2015 навчальному році бібліотека поповнилася 132 підручниками 

і посібниками; методичний кабінет - навчальними дисками з 9 дисциплін 
загальноосвітньої підготовки, 4 – загальнотехнічної  та 8 – спецпідготовки. 
Проте ще до цього часу наші викладачі не включилися у роботу по створенню 
електронних підручників та персональних сайтів, не надано матеріалів до 
сайту. 

Ще не до кінця систематизовано електронні варіанти комплексного 
методичного забезпечення навчальних дисциплін, електронна база бібліотеки 
коледжу поповнилася навчальними матеріалами тільки на 25%. 

За звітний період всі види навчальних  практик та виробничих 
технологічних і переддипломних практик передбачених навчальними планами 
із спеціальностей ліцензованих в коледжі  виконані в повному обсязі. 

У 2015 році в  коледжі  проведена підготовка та видані свідоцтва про 
присвоєння робітничої кваліфікації з професій: 

«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії 
«А1»  - 66 чол.  

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» - 47 
чол.; 

«Машиніст холодильних установок» -  11 чол. ; 
«Водій автотранспортних засобів» категорій В, С1 -  36 чол. ; 
«Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» -  13 чол. 
В 2015  році проводилась робота з підготовки  документів на отримання 

сертифіката  про державну акредитацію   закладу  з підготовки,  перепідготовки  
та підвищення  кваліфікації  водіїв.  

Для отримання відповідних дозвільних документів проведено підготовку 
матеріально-технічної бази коледжу. Виконано ремонт даху та приміщення 
лабораторії технічного обслуговування автомобілів, закріплено вузли та деталі 
в кабінеті будови автотранспортних засобів, обладнано клас автотренажерів та 
кабінет основ безпеки руху. 

Майданчик для навчальної їзди обладнано дорожніми знаками, які 
відповідають ДСТУ, та проведено зачистку прилеглої території. 

В 2015 році спеціалістами коледжу, які проводять підготовку водіїв було 
пройдено чергову атестацію.  

Проводяться роботи по облаштуванню лабораторій транспортно-
енергетичного відділення. 
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Для покращення практичного навчання студентів агрономічного 
відділення в 2015 році розпочата робота по створенню колекційних ділянок, на 
яких влітку висаджувались овочеві культури, а восени було висаджено плодові 
культури (вишня, слива, черешня) в кількості – 52 шт., ягідні культури - малина 
– 30 шт., суниця - 350шт.  

Для  проведення  практичної їзди при підготовці  робітничої професії 
«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва» впродовж 
навчального року було придбано  350л дизельного палива. 

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 
16.11.2015р. в коледжі   проводиться атестаційна експертиза  з метою 
визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність 
з підготовки робітничих професій.  

Підготовлено пакет документів для проведення атестації робітничої 
професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», 
самоаналіз за яким буде проведено в березні.   

Готується пакети документів для проведення самоаналізу інших 
робітничих професій. 

З метою поліпшення підготовки фахівців для агропромислового 
комплексу, їх конкурентоспроможності на ринку праці  проведено перегляд баз  
виробничих практик для студентів коледжу та укладено договори з 
підприємствами та організаціями. 

Виховна робота 

Виховна робота в Новоушицькому коледжі не просто складова нашої 
освіти, це її внутрішня сутність, те що й виражене в головному завданні - 
―Сформувати людину, громадянина, патріота, людину-творця, яка розбудовуватиме 
світ, а не руйнівника‖. 

Студенти коледжу постійно беруть участь у загальноколеджівських, 
обласних та регіональних конкурсах та предметних олімпіадах. 

У жовтні-листопаді в коледжі проведено І етап VІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка та ХІІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Петра Яцика. У ІІ (обласному) етапі даних конкурсів, які проводилися у 
грудні 2015 року, взяли участь по 3 студенти нашого коледжу. Переможцем 
обох конкурсів стала студентка А12 групи Попович Аліна. Честь коледжу і 
області вона захищала та буде захищати у третьому етапі конкурсів 30 січня та 
13 лютого цього року. Представники усіх студентських груп та деякі викладачі 
взяли участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності.  
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У грудні проведено перший етап олімпіад зі всіх загальноосвітніх 
дисциплін, визначено переможців, які у березні 2016 року братимуть участь в ІІ 
(обласному) етапі. 

Самоврядування - основа виховного процесу і форма організації всіх 
сфер діяльності студентства. Студрада запропонувала та втілила у життя багато 
ідей щодо участі студентів коледжу в різноманітних благодійних, культурно-
масових, спортивних заходах. 

Девіз роботи 2014 року студентського самоврядування «НА 
ОГОЛЕНОМУ НЕРВІ СЬОГОДЕННЯ» та патріотичне спрямування знайшли 
своє продовження й у 2015, який став насиченим, яскравим, багатим на саме 
події студентського життя. 

Меморіальна дошка пам‘яті колишньому студентові коледжу, 
Олександру Дзюбелюку з‘явилась завдяки ініціативі студентської ради 
коледжу (05.12.2014), а рівно через рік 4 грудня 2015 наші студенти стали 
активними учасниками районного заходу «Вклонімось низько героям нашого 
часу», присвяченого Дню Збройних Сил України, на якому були присутні всі 
військовослужбовці - жителі Новоушиччини - учасники АТО. 

«Уроки мужності для юних душ» - під такою назвою пройшли для 
студентів коледжу години патріотичного виховання, зустрічі із учасниками 
АТО - жителями Новоушиччини та батьками студентів, які захищають кордони 
держави, їх підготували та провели куратори груп, працівники бібліотеки. 

Хочеться відмітити високий рівень проведення та підготовки заходу 
громадянського та патріотичного характеру «Свіча немеркнучої слави 
О.Дзюбелюка» 20.05.2015 року, на якому були присутні батьки, родичі, 
побратими героя представники Могилів-Подільського прикордонного загону, 
керівники району, викладачі та студенти коледжу. 

А 22 травня 2015 студенти й викладачі із дружнім візитом та святковим 
концертом завітали в Могилів-Подільський прикордонний загін: налагоджено 
мости співпраці. Саме за ініціативи студентів у 2015 році були проведені Акції: 

•  квітень 2015р. — «Привітай воїна із Великодніми святами» - 
відправлено вітальні листи, продуктові набори, засоби гігієни, одяг; 

за підтримки воїнів-афганців через нову пошту надіслані до солдат; 
•  28 вересня 2015р.- «Привітай із професійним святом викладача - 

воїна АТО» для Жука О.В.; 
•  грудень 2015р. - «Привітай воїна із Новорічними та Різдвяними 

святами» - зібрані суми, листи, вітальні адреси передано студентам, чиї батьки 
в АТО; 

•  6 та 19 грудня 2015 року студенти коледжу, чиї батьки в АТО, 
студенти-переселенці стали учасниками районних заходів по вшануванню 
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подвигу та героїзму військових наших днів. 

Порівняно із попередніми роками активізувалась волонтерська діяльність 
(голова ради волонтерів Кріль Оксана), свідченням цього є результативна 
співпраця із Фондом «НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ» та участь в програмі «Здорова 
нація»: 

•  14 травня 2015року; 
•  11 червня 2015 року; 
•  15 вересня 2015 перераховано кошти на лікування та підтримку 

життя маленької 3-х-річної хворої дівчинки Вероніки Фролової. 
Оголошена подяка директора благодійного фонду «Небайдужі серця» 

Чистякової Ірини Олександрівни студентському та педагогічному колективу за 
щирий порив душі та проявлене милосердя. 

Активно велась волонтерська робота, співпраця профспілкових комітетів 
працівників та студентів коледжу: було організоване привітання ветеранів 
коледжу з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня працівників 
освіти, ветеранів та дітей ВВВ - до Дня Перемоги. 

Традиційним (18.11.2015) уже стало проведення ДНЯ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: урочиста лінійка, навчальні 
заняття, що проводять студенти, зустрічі за круглим столом з адміністрацією 
коледжу. 

Та дійсно подією року можна вважати те, що 22 квітня 2015 року на базі 
нашого коледжу відбулося: 

•  регіональне засідання студентської ради ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Житомирської та Хмельницької областей (голова PCP Сенько Ірина - звіт 
роботи за 2014-2015н.р.); 

•  II етап всеукраїнського конкурсу «Студент року - 2015», де 
переможницею стала студентка II курсу Люшненко Тетяна, спеціальність 
«Організація та регулювання дорожнього руху». 

Хоменко Ю. Ю. та Люшненко Т.А. гідно представляли наш коледж на 
цьогорічному 17 Зльоті відмінників АПК 21 СТОЛІТТЯ, що відбувся у 
м.ЛЬВОВІ. 

Двічі на рік (у жовтні та квітні) проходять АКЦІЇ «Відвідай. Низько 
поклонись...» по впорядкуванню поховань часів II світової війни {а їх 
закріплено за коледжем - 4) стало уже доброю традицією; як і участь 9 травня в 
урочистій ході та церемонії покладання квітів до стели визволителів та 
братської могили воїнів- визволителів селища. 

На високому художньому та естетичному рівні пройшли заходи 
районного рівня, присвячені Пам‘яті жертв голодоморів та політичних репресій 
в Україні. 
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27.11.2015 року; відбулися свята вручення дипломів молодшого 
спеціаліста «Випускник-2015» , День Знань, відкриття спартакіади. 

Працівники бібліотеки коледжу провели низку заходів громадянського, 
патріотичного та морально-правового виховання студентів. За окремим планом 
проведено місячник першокурсника 

Іншим важливим напрямом роботи протягом року було превентивне 
виховання. Сектором виховної роботи та медичною сестрою коледжу було 
організовано та проведено інформаційно-просвітницькі заходи: бесіди, години 
спілкування, зустрічі студентів із медиками Новоушицької ЦРЛ, у березні 2015 
організовано ШКОЛУ «АЗИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ» для старост та профоргів. 

Традиційною стала співпраця із організацію «Червоний Хрест», яка в 
листопаді 2015 провела акцію та надала допомогу (подарунки: речі першої 
необхідності) 10 нашим студентам із багатодітних сімей та переселенцям. 

Проводилася робота з морально-правового виховання, насамперед зі 
студентами, які потребують особливого контролю та педагогічного впливу. 
Постійно підтримувалися контакти із службою у справах дітей, Центром 
соціальних служб для дітей, сім‘ї та молоді, кримінальною міліцією у справах 
неповнолітніх Новоушицького РВВС. Спільними зусиллями проводилися 
рейди з членами ЗАГОНУ СПРИЯННЯ МІЛІЦІЇ, заходи з профілактики 
правопорушень серед студентів (бесіди, інформгодини в групах), 
здійснювалася індивідуальна робота з окремими підлітками, які виявляють 
схильність до асоціальної поведінки. 

В листопаді 2015 року гуртожиток коледжу взяв участь в II етапі 
обласного огляду конкурсу на кращий гуртожиток серед ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Хмельниччини. Членами комісії була розглянута документація, 
проведена перевірка та вказано на недоліки в роботі; однак було відмічено 
напрацювання щодо напрямків патріотичного та превентивного виховання 
студентської молоді, зокрема діяльності загону сприяння міліції. 

 
Спортивно-масова робота 

Керівником фізичного виховання було організовано традиційне відкриття 
студентської спартакіади у вересні 2015 року. Проводяться протягом 
навчального року: спартакіада, першість коледжу по тенісу, міні-футболу, 
волейболу; команда студентів бере участь у районних змаганнях по футболу. 
Працюють 4 спортивні секції. Традиційною стала першість серед мешканців 
гуртожитку по міні-футболу, тенісу, шахах. 

Господарська діяльність 
В 2015 році приділялась увага утриманню навчально-матеріальної бази 

коледжу в належному стані, виконано робіт на суму 44,7 тис. грн., зокрема: 
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проведено ремонт частини покрівлі спортивно-побутового корпусу площею 
110м2  на суму 6 тис. грн., покрівлі гуртожитку, навчальних лабораторій та 
начально-лабораторного корпусу:  встановлення відсутніх елементів покрівлі 
ферми навчально-дослідного господарства. Також проведено поточні внутрішні 
ремонти навчально-лабораторного та спортивного-побутового корпусів, в тому 
числі адміністративних приміщень, кабінетів і лабораторій (побілка, 
фарбування). 

Перед підготовкою до опалювального сезону 2015-2016 рр. було 
проведено ряд робіт: перевірку систем вентиляції і димовивідних пристроїв, 
експертизу з наданням необхідних висновків двох котлів НІІСТУ-5  
Подільським ЕТЦ та перезаправлено 50% вогнегасників  ПП «Марко ЛТД» на 
суму 0,75 тис.грн. 

Заключено договір на водопостачання і водовідведення на 2015-2016 рік з 
господарським підприємством ―Новоушицький водоканал‖. 

Разом з цим, виконано роботи з ремонту і ревізії систем 
електропостачання, зокрема: електричної мережі гуртожитку коледжу, 
котельні, виконані роботи по обстеженню системи заземлення і 
блискавкозахисту  ТОВ ―Трансконтур‖ на суму 3,3 тис. грн. 

За 2015 рік Новоушицьким коледжем було спожито 192 тис кВт 
електроенергії , 88 тис м3 газу та 2,8 тис м3 води. 

Проведено тендер на закупівлю природного газу на суму 1,05 млн. грн. та 
електроенергії на суму 0,4 млн. грн. 

Загальні дані фінансової діяльності коледжу 

По  загальному  фонду  коледж  профінансовано  в 2015 році на 100% в 
сумі 7979,1 тис. грн. поточних видатків, капітальні видатки – не фінансувались.      
Проведено  поточних видатків  по загальному фонду  в сумі 7979,1 тис. грн., в 
т.ч.  на заробітну плату – 3681,3 тис.грн. ; на  нарахування -1216,2 тис. грн.; 
оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 1020,9 тис. грн.; в тому числі – 
оплата водопостачання –20 тис. грн., електроенергії –200,0 тис. грн.,  
природного газу –800,9 тис. грн;  стипендія – 1912,0 тис. грн., продукти 
харчування дітям-сиротам -134,4 тис. грн, інші виплати( допомога на 
придбання літератури дітям сиротам)-14,3 тис. грн.  

По  спеціальному  фонду в 2015 році на рахунок Державного 
казначейства надійшло 1011,8 тис. грн., з них  894,2 тис. грн. від плати за 
послуги, що надавались коледжем 117,6 тис. грн. склали власні надходження 
від отримання благодійних внесків юридичних та фізичних осіб. 

      Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі  1047,7  тис.грн., в 
тому числі на оплату  праці – 321,9 тис. грн., нарахування – 97,0 тис. грн., 
придбання матеріалів, предметів і інвентаря – 323,2 тис. грн, утримання 
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механізмів і транспортних засобів – 92,95 тис. грн., оплата послуг зв‘язку – 
14,7 тис. грн, видатки на відрядження – 13,2 тис. грн., оплата комунальних 
послуг і енергоносіїв – 40,3 тис. грн.,  капітальні видатки на придбання 
обладнання і предметів та предметів довготривалого користування – 49,3 тис. 
грн  (придбання).   Інші послуги сторонніх  організацій –  100,75 тис. грн. 

Навчально-виробнича лабораторія рослинництва 

     Навчально-виробнича лабораторія рослинництва коледжу призначена 
для проходження навчальних та виробничих практик студентів. Під час 
проведення практичних занять з студентами поєднуються роботи по виконанню 
агротехнічних операцій по обробітку ґрунту під вирощування 
сільськогосподарських культур та роботи по догляду за навчально-виробничим 
садом. 

В 2015 році на полях навчально-виробничої лабораторії було посіяно 
озимих зернових культур на площі 21 га, ярих культур - 48 га з них гречки - 8 
га, овес - 40 га, посіви сої займали площу 50 га. 

Валовий збір озимої пшениці склав 122 ц., гречки 16 ц., сої - 165 ц., вівса 
– 195 ц. 

Низька урожайність зумовлена недостатньою кількістю опадів в період 
вегетації та недостатнім внесенням мінеральних добрив. 

В 2015 році для забезпечення потреб тваринництва посіяно однорічних 
трав на площі 8 га., заготовлено 28 ц., сіна. 

Вирощування багаторічних трав на площі 5 га дало змогу заготовити 25ц 
сіна люцерни та зеленої маси в кількості 207ц, яка була використана для годівлі 
овець та свиней.  

Під урожай 2016 року посіяно 21 га озимих культур: з них 3 га озимого 
ячменю та 18 га озимої пшениці, проведено оранку на зяб на площі 114 га. 
Значну частину робіт проведено у співпраці з ФГ «Сади Дністра» та ГОВ 
«Універсалфарма» 

Під урожай 2016 року планується висіяти 50 га сої, 10 га гречки, 8 га 
однорічних трав. 

До складу навчально-виробничої лабораторії входить навчальний сад. 
Валовий збір яблук в 2015 склав 599 ц., урожайність -54,5ц/га. 

Виручка від реалізації продукції склала – 203648 грн. 
Собівартість 1 ц. яблук склала 100, 55грн. 
Середньорічне поголів‘я свиней складає 21 гол, в т.ч. 4 основних 

свиноматок, 17 гол - поросята віком від 3-х до 6 місяців. 
За 2015 рік отримано приплоду в кількості 33 гол., одержано приросту- 

22цт, реалізовано молодняка свиней 32 гол. 
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Поголів‘я овець складає 39 голів, в тому числі ярок 26 гол. За 2015 рік 
одержано приплоду 13 гол., одержано приросту 3цнт. Реалізовано 10 гол. на 
суму 7269грн.  

Виручка від реалізації продукції тваринництва склала 77,3тис.грн. 
Виручка від реалізації рослинницької продукції склала 266,2тис.грн. 
Прямі затрати на вирощування продукції рослинництва і тваринництва в 

2015 році склали 333 469,50 гри.  
Прибуток від виробничої діяльності НДГ становить 10,1тис.грн. 
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6.10. Звіт про роботу Снятинського коледжу 
Снятинський коледж ПДАТУ є вищим навчальним закладом першого рівня 

акредитації загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству 
освіти і науки України. З 19.07.2006 р. коледж увійшов до структури 
Подільського державного аграрно-технічного університету. 

Згідно ліцензії АЕ № 636463 від 10.06.15 р. підготовка фахівців у коледжі 
здійснюється за спеціальностями:  
Денна форма навчання: 

- Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 
виробництва; 

- Виробництво і переробка продукції рослинництва; 
- Організація і технологія ведення фермерського господарства; 
- Бухгалтерський облік; 
- Комерційна діяльність; 

Заочна форма навчання – відсутня, ліцензія є на спеціальності: 
- Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва; 
- Виробництво і переробка продукції рослинництва. 

Структура коледжу 
В структуру коледжу входять такі відділення:  

1. механізації агропромислового виробництва;  
2. аграрного виробництва та економіки. 

Таблиця 6.10.1 
Напрями підготовки та спеціальності 

№ 
з/п Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація 

1 2 3 4 
1 6.100102 «Процеси, 

машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва» 

5.10010201 «Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва» 

3115 «Технік механік 
сільськогосподарського 

виробництва» 

2 6.090101 
«Агрономія» 

5.09010103 « Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва» 

3212 «Агротехнік» 

3 
6.090101 
«Агрономія» 

5.09010102 «Організація і 
технологія ведення фермерського 
господарства» 

3212 «Фахівець з 
організації і ведення 

фермерського 
господарства» 

4 6.030507 5.03050702 «Комерційна Агент комерційних послуг 
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«Комерційна 
діяльність» 

діяльність» 

5 6.030509 «Облік і 
аудит» 

5.03050901 «Бухгалтерський 
облік» Бухгалтер 

 
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 5 спеціальностями на 

підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 1.07.2017 р. 
Крім того випускники коледжу, згідно наявних ліцензій та сертифікатів  

мають можливість отримати робітничі професії відповідно до свого профілю за  
спеціальностями: 

8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорії «А1», «А2», «В1»; 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 
6121 оператор ветеринарного оброблення тварин; 
8159 лаборант хімічного аналізу; 
4115 секретар керівника; 
4121 обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; 
5220 продавець продовольчих товарів; 
8322 водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»); 

Ліцензовані обсяги прийому – 180 осіб. 
Таблиця 6.10.2 

Ліцензовані обсяги прийому 

№ 
 

Код і назва напряму 
підготовки 

 

Код і назва 
спеціальності 

Ліцензо-
ваний 
обсяг 

Номер 
сертифікат, 
термін дії 
ліцензії 

Рі
ве

нь
 а

кр
ед

ит
ац

ії Контингент 
студентів 

Д
ен

на
 

За
оч

на
 

В
сь

ог
о 

Д
ен

на
 

За
оч

на
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6.100102 «Процеси, 

машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва» 

5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва» 

50 25 

Ліц. АЕ № 
636463 до 

1.07.18 
Серт. НД-І 
№ 2372808 
до 1.07.18 

І 158 158 - 

2 

6.090101 
«Агрономія» 

5.09010103 « 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва» 

50 25 

Ліц. АЕ № 
636463 до 

1.07.18 
Серт. НД-І 
№ 2372809 
до 1.07.18 

І 52 52 - 

3 6.090101 
«Агрономія» 

5.09010102 
«Організація і 

25 - Ліц. АЕ № 
636463 до 

І 34 34 - 
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технологія ведення 
фермерського 
господарства» 

1.07.18 
Серт. НД-І 
№ 2373208 
до 1.07.24 

4 

6.030507 
«Комерційна 
діяльність» 

5.03050702 
«Комерційна 
діяльність» 

25 - 

Ліц. АЕ № 
636463 до 

1.07.18 
Серт. НД-І 
№ 2372807 
до 1.07.18 

І 45 45 - 

5 

6.030509 «Облік і 
аудит» 

5.03050901 
«Бухгалтерський 
облік» 

30 - 

Ліц. АЕ № 
636463 до 

1.07.18 
Серт. НД-І 
№ 2372810 
до 1.07.17 

І 20 20 - 

 Всього   180 50   309 309 - 
 

Контингент студентів становить: денної форми навчання 309 особи в 
тому числі за державний бюджет навчаються 291 осіб, що становить 94,2%, на 
контрактній основі – 18 осіб або 5,8 %. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Таблиця 6.10.3 
Характеристика педагогічного складу 

№ 
з/п Показники Кількість 

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 53 
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 1 
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 1 
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 1 
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» 2 
6. Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України 
3 

7. Викладачі-методисти 6 
8. Старші викладачі 2 
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 35 
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 12 
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 3 
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 3 
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Таблиця 6.10.4 
Результати прийому в 2015 році 

Спеціальність 
В

сь
ог

о 

Денна форма  
Заочна 
форма 

На основі базової 
загальної середньої 

освіти 

На основі повної 
загальної середньої 

освіти 

На основі диплому 
кваліфікованого 

робітника 

всьог
о 

Держ
. 

Контр
. 

всьог
о 

Держ
. 

Контр
. 

всьог
о 

Держ
. 

Контр
. 

вс
ьо
го 

Де
рж. 

Ко
нтр 

5.10010201 
«Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва» 

40 40 34   1   5     

5.09010103 
«Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва» 

10 10 7   3        

5.09010102 
«Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства» 

3 3 3           

5.03050702 
«Комерційна 
діяльність» 

17 17 15 2          

5.03050901 
«Бухгалтерський 
облік» 

0 0 0 0          

              
Разом 70 70 59 2  3   5     

 
Таблиця 6.10.5 

Результати випуску молодших спеціалістів у 2015 році 

Шифр та назва спеціальності  

Випуск фахівців  

всього 
з них за формою навчання/фінансування 

денна заочна 
бюджет контракт бюджет контракт 

5.10010201 «Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва» 

47 35 - 12 - 

5.09010103 « Виробництво і 
переробка продукції рослинництва» 17 17 -   

5.09010102 «Організація і 
технологія ведення фермерського 
господарства» 

17 17 -   

5.03050702 «Комерційна 15 9 6   
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діяльність» 
5.03050901 «Бухгалтерський облік» 9 8 1   
5.03040101 «Правознавство» 19 6 13   
Разом 124 109 20   

 
Працевлаштування випускників 

Всі випускники коледжу випуску 2015р. працевлаштовані згідно цільових 
направлень на навчання та довідок про самостійне працевлаштування. До 35 % 
випускників продовжать навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавр у 
ПДАТУ  

 
Успішність та якість навчання 

Таблиця 6.10.6 
Рівень навчальних досягнень студентів 

Спеціальність 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в 

За
га

ль
ни

й 
%

 
ус

пі
ш

но
ст

і 

Я
кі

сн
ий

 п
ок

аз
-

ни
к 

на
вч

ан
ня

 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

Кількі
сть 

груп із 
100% 

успішніс
тю 

Пропуски занять на 1 
студента, 

академічних годин 

всього 
в т.ч., без 
поважних 

причин 
Літня екзаменаційна сесія 

5.10010201 «Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва» 

160 94,2 31,2 3,89 2 38,2 26,6 

5.09010103 «Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва» 

61 95,3 35,2 4,02 1 32,1 20,7 

5.09010102 «Організація і 
технологія ведення 
фермерського господарства» 

50 93,1 32,6 3,92 1 30,6 25,3 

5.03050702 «Комерційна 
діяльність» 45 100 42,4 4,13 2 31,5 19,8 

5.03050901 «Бухгалтерський 
облік» 28 100 45,3 4,22 2 26,3 18,3 

5.03040101 
«Паравознавство» 19 100 63 4,15 1 43,3 29,2 

Загалом: 363 97,1 41,6 4,06 9 38,6 23,3 
Зимова екзаменаційна сесія 

5.10010201 «Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
агропромислового 
виробництва» 

158 99,2 27,7 3,82 5 44,4 28 
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5.09010103 «Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва» 

52 82 31,6 4,1 0 60 38 

5.09010102 «Організація і 
технологія ведення 
фермерського господарства» 

34 82 31,6 3,8 0 58 36 

5.03050702 «Комерційна 
діяльність» 45 95,4 31,6 4,1 2 50 19,3 

5.03050901 «Бухгалтерський 
облік» 20 95,4 31,6 4,1 1 48 18,1 

Загалом: 309 96,8 27,7 3,88 8 49,1 28,8 

Методична робота 

Таблиця 6.10.7 
Методичне забезпечення навчального процесу 

№ 
з/п Циклова комісія Методичне 

забезпечення, % 
1 Агрономічних дисциплін 94 
2 Економічних дисциплін 93 
3 Гуманітарно-правознавчих дисциплін 92 
4 Природничо-математичних та фізичного виховання 92 
5 Технічних дисциплін 89 
6 Майстрів виробничого навчання 68 

 
Методична робота у коледжі відбувалася в межах таких заходів: 
1) Засідання методичної ради. 

За 2015 н.р. в навчальному закладі проведено 2 засідання методичної ради, 
де розглядалися актуальні питання у відповідності затвердженого плану 
роботи методичної ради на навчальний рік. В 2015 н.р. в коледжі було 
проведено обласне методичне об‘єднання заступників директорів з 
навчальної роботи у відповідності плану роботи ради директорів І-ІІ рівня 
акредитації. 

2) Проведення педагогічних семінарів. 
За минулий навчальний рік методичною радою проведено 2 педагогічні 
семінари на теми: «Огляд «ВІКІ – технологій»».  

3) Проведення відкритих занять. 
В 2015 н.р. викладачами коледжу проведено 14 відкритих занять. 

4) Атестація викладачів  
В 2015 н.р. згідно графіку чергової та позачергової атестації успішно 

пройшли атестацію 9 викладачів та 5 майстрів виробничого навчання. За 
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наслідками атестації 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 4 викладачам підтверджено раніше присвоєну 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладачу педагогічне 
звання «викладач-методист», 1 викладачу, як позачерговою атестацією, не 
підтверджено раніше присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» і понижено до кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 
категорії», 2 викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
першої категорії», 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
другої категорії». Крім того у минулому навчальному році атестовано 5 
майстрів виробничого навчання. За результатами атестації трьом майстрам 
підтверджено кваліфікаційну категорію «майстер виробничого навчання першої 
категорії» з оплатою праці за 11-им тарифним розрядом для майстрів 
виробничого навчання та 2 майстрам присвоєно кваліфікаційну категорію 
«майстер виробничого навчання другої категорії» з оплатою за 10-им тарифним 
розрядом для майстрів виробничого навчання. 

Матеріально-технічне забезпечення 

Успіх підготовки спеціалістів значною мірою залежить від стану навчально-
матеріальної бази. Матеріальна база в цілому відповідає вимогам навчального 
процесу. Підготовка спеціалістів проходить в трьох навчальних корпусах. 

В навчальних корпусах належним чином обладнані 49 кабінетів і лабораторій, 
актова зала, бібліотека з книжковим фондом 28119 примірників, читальна зала на 
70 місць. Загальна кількість читачів складає 480 осіб. 

Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами, меблями 
навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами. Навчальна база 
постійно вдосконалюється, оновлюється. Кабінети і лабораторії всіх відділень 
оформлені відповідно до Закону України «Про мови». Оформлення кабінетів 
відповідає профілю кабінетів, естетичним вимогам. 

Заняття фізичною культурою та спортом проходять в спортзалі, борцівському 
залі, тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику. 

Навчально-виробниче господарство коледжу має 382 га землі, з них – 304 га 
ріллі. Для проведення механізованих робіт є в наявності 14 тракторів, 4 вантажні 
автомобілі, 3 автобуси, с.-г. машини – 12 та інше.  

Загальна площа навчальних корпусів складає 11007 м2., навчальна площа 6363 
м2., на одного студента припадає 8,9 м2., що відповідає санітарних нормам. 
Санітарно-технічний стан будівель відповідає нормативним показникам. 

На балансі коледжу знаходиться 1гуртожиток, житлова площа якого 
становить 4643 м² . У гуртожитку є читальний зал, душеві, побутові кімнати. При 
центральному корпусі працює актовий зал на 220 місць, спортивний зал 
загальною площею 293 м2. 
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Медичне обслуговування працівників та студентів коледжу здійснюються 
медичним пунктом. Студенти коледжу щороку мають можливість оздоровиться 
на оздоровчій базі коледжу «Прут», що на березі Чорного моря в селі Приморське, 
Кілійського району, Одеської області. 

Для проведення занять з плавання коледж орендує плавальний басейн в 
ДЮСШ. 

Навчальні аудиторії, лабораторії, кабінети та майстерні відповідають 
санітарно-гігієнічним вимогам. 

Організаційна робота 

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, 
демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-
яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 
Навчальний процес організуються з урахуванням можливостей сучасних 
інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 
знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 
соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління 
та організації праці в умовах ринкової економіки.  

Організація навчального процесу у навчальному закладі базується на 
Законі України "Про освіту", державних стандартах освіти, інших актах 
законодавства з питань освіти.  

В коледжі для організація навчального процесу створено два відділення і 6 
циклових комісій. Основним нормативним документом, що визначає 
організацію навчального процесу є навчальний план. Навчальні плани 
затверджені директором коледжу і погоджені ректором ПДАТУ. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний 
рік складається робочий навчальний план. З кожної навчальної дисципліни, яка 
входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної 
програми дисципліни та навчального плану викладачами складається робоча 
навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом коледжу. 
Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту 
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх 
обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. 

Форми організації навчання: навчальний процес у коледжі здійснюється у 
таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, 
самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 

Основні види навчальних занять у коледжі: 
- лекція; 
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 
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- консультація. 
Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних 

аграрних підприємствах району і області із якими підписано договори про 
співпрацю. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 
організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з 
даного фаху. 

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються 
навчальним планом. 

Для контролю за навчанням в коледжі є поточний та підсумковий 
контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 
лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення 
поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня 
знань визначаються відповідною цикловою комісією. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 
атестацію студента. 

Педагогічна рада є дорадчим органом, що забезпечує колегіальність 
прийняття рішень стосовно навчально-методичної і виховної роботи в коледжі. 

Педагогічну раду очолює директор коледжу, а в разі його відсутності – 
заступник директора з  навчальної роботи. 

Положення про Педагогічну раду затверджено наказом директора 
відповідно до Положення коледжу. В 2015 н.р. в коледжі було проведено 6 
засідань педагогічної ради на яких, згідно плану роботи, розглядалися питання 
навчально-виховного процесу коледжу. 

Виховна та спортивно-масова робота 
Таблиця 6.10.8 

Проведення виховних заходів 
№ 
з/
п 

Заходи, 
проведені 
коледжем 

Обласні Всеукраїнські 
/регіональні Відділення ПІБ/група Досягнення 

1. 

Огляди-
конкурси 
плакатів та 
стіннівок «Моє 
майбутнє – 
Україна 
європейська», 
«СНІД – 

Конкурс 
стіннівок 

«Моє 
майбутнє – 

Україна 
європейська

» 

Регіональний 
конкурс 

«Студент року» 

Батьківські 
збори по 

відділеннях з 
питань:  

«Актуальні 
проблеми 

виховання», 
«Спільна 

Тематичні 
виховні 

години до 
знаменних 

дат 

Конкурс 
«Студент року» 
(Федюк Марта 

перемогла у 
номінації 

«Винахідливість
» 
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загроза 
людству. 
Знати, щоб 
жити…» 

робота батьків 
та коледжу з 
профілактики 
правопорушен
ь, наркоманії, 
алкоголізму…

» 

2. 

Огляди-
конкурси 
композицій 
«Хай цвіте усе 
довкола», «І 
писанка 
оранжево 
горить… 

Конкурс 
плакатів 
«СНІД – 
загроза 

людству. 
Знати, щоб 

жити…»  

В рамках 
«Всеукраїнсько

го тижня 
правових знань» 

- круглий стіл 
«Проблеми 
подолання 
корупції в 

судовій 
системі» (за 
участю нач. 

Снятинського 
рай управління 
юстиції Бойди 

М.Д.) 

Конференції: 
«Планета в 

твоїх руках», 
«Україна і 

європейська 
спільнота», 
«Аграрна 
Україна: 

проблеми, 
прогнози» 

Рух 
студентської 

молоді за 
збереження, 
примноженн
я традицій 

українськог
о народу 

«Моя земля 
– земля моїх 

батьків» 
(зустрічі, 

збір 
експонатів, 
виставки, 
диспути) 

Колекція 
писанок, 

оформлених 
бісером, 

Танасійчук 
Ірини 

представлена на 
міську конкурс-

ярмарку 

3. 

Тематичні 
вечори: 
до Дня 
вчителя,  
«Хвала рукам 
що пахнуть 
хлібом», «Дума 
про Кобзаря», 
до Дня матері. 
Урочистості з 
нагоди Дня 
Студента 

Конкурс 
«Пісенний 
вернісаж» 

Участь у 
Всеукраїнській 

акції «День 
добра» (конкурс 
малюнків, стенд 

із 
роз‘яснювально
ю літературою) 

 
Уроки 

здоров‘я і 
краси 

 

4. 

Уроки пам‘яті з 
переглядом 
кінофільмів 
про Голодомор 
1932-33 років 

Конкурс 
поезії, 

присвячени
й Дню 

української 
писемності 

та мови 

  

Інформаційн
і бесіди 
«Події в 
світі та в 
Україні» 

ІІ місце у 
номінації лірика 

(студентка 
групи БК-11  

Тріфонова А.) 

5. 
Захід реквієм 
«Небесна 
сотня» 

   «Козацькі 
забави» 
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6. 
Зустрічі із 
письменниками 
Покуття 

   

День 
іменника 
«Зичимо 
щастя» 

 

7. 

Перегляд 
вистав 
Коломийського 
народного 
драмтеатру 
«Тричі мені 
являлася 
любов», 
«Фараони» 

   

Екскурсії: в 
Київ, Львів, 
Умань, на 
Закарпаття 

 

8. 

Екскурсії на 
тематичні 
виставки в 
музей Василя 
Касіяна та 
музей Марка 
Черемшини 

   
Туристичні 

походи в 
Карпати 

 

9. 

Конкурс 
«Кращий 
студент року – 
2015» 

    

Переможець 
Федюк Марта 
представляла 

заклад на 
регіональному 

конкурсі 

10
. 

Волонтерські 
акції: 
«Зупинимо 
СНІД разом», 
«Не пали сам і 
зупини того, 
хто палить…» 

     

11
. 

Круглі столи 
«Україна… 
Біль, розпач, 
надії…», «Роль 
козацтва 
державотворен
ні українського 
народу» 

     

12
. 

Профілактична 
операція 
«Урок» 

     

13 Збір коштів     Радишу – 2300 
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. пораненим в 

ході бойових 
дій в зоні АТО 
бійцям та на 
потреби 
самооборони 
району 

грн. 
Шкурупію Р. – 

2043 гр., 
Мокляку Т. – 

1650 гр., 
самообороні 

району – 800 гр. 
Цільовий фонд 
на підтримку 

армії 4952 грн.  

14
. 

Урочистості з 
нагоди 
вручення 
дипломів «Що 
ж, відлітайте 
ключем 
журавлиним…
» 

     

15
. 

Тематичні 
книжкові 
виставки у 
бібліотеці до 
знаменних дат 

     

 
Спортивні досягнення студентів: 

- Чемпіони України з міні-футболу серед аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. 
- Срібні призери зональної Першості України по волейболу серед дівчат 

аграрних  
ВНЗ І-ІІ р.а. 

- Чемпіони області з міні-футболу серед ВНЗ І-ІІ р.а.  
- Срібні призери першості області з волейболу серед дівчат ВНЗ І-ІІ р.а. 
- Чемпіони району з міні-футболу серед аматорських команд. 
- 10 чол. присвоєно звання «Кандидат в майстри» спорту з футболу. 
- 1 чол. присвоєно звання «Кандидат в майстри» спорту з гирьового спорту. 

Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційна робота знаходиться в полі зору адміністрації та 
колективу коледжу протягом всього часу і базується насамперед на 
інформаційно-просвітницькій діяльності: викладачі закладу постійно 
відвідують школи Снятинського та ближніх районів, студенти коледжу діляться 
враженнями від навчання в коледжі із молодшими друзями вдома 
(адміністрація забезпечує їх відповідним рекламно-буклетним матеріалом). 
Практикуємо також виїзди у школи району із концертною програмою «Давайте 
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знайомитись…». Спільно із працівниками Центру зайнятості проводяться «Дні 
відкритих дверей». 

Фінансова діяльність 
За 2015 навчальний рік з державного бюджету надійшло асигнувань у 

сумі   6 735 500 гривень. 
Всі ці кошти були витрачені згідно кошторису та  плану використання 
бюджетних коштів на наступні статті, а саме : 

заробітна плата                                                 3 329 000 грн., 
в т.ч. індексація                                                    41 9041 грн., 
грошова винагорода                                             41 466 грн., 

   матеріальна допомога на оздоровлення            101 376 грн., 
Нарахування на зарплату                                  1 187 589 грн., 
На харчування дітей сиріт та дітей  позбавлених батьківського 

піклування -28 800  грн., 
На придбання предметів гардеробу  дітям сиротам - 2 049 грн., 
На стипендію                                                      1 780 328 грн., 
 в т.ч. індексація                                                    299 676 грн., 
допомога і премія                                                         544 грн., 

На комунальні платежі                                        397 600 грн., 
в т.ч. на  
Водопостачання і водовідведення                    18 849 грн., 
Електроенергію                                                   147 540 грн., 
Газ і транспортування                                        231 211 грн.     
Кредиторської заборгованості по загальному фонду станом  на 01.01. 
2016 року немає  

Спеціальний фонд 
Від послуг наданих    коледжем  надійшло на спеціальний рахунок 1505 374 
грн. а саме: 
платне навчання         202 788 грн., 
квартплата                   93 459 грн., 
гуртожиток                  88 567 грн., 
послуги                        54 341 грн., 
Документи про освіту            23 572 грн., 
путівки   на базу  відпочинку                    12 000 грн.,  
філія Перспектив                505 577 грн., 
в натуральному  вигляді                          470 315 грн.,  
інші надходження                 54 755 грн. 
Касові видатки по спеціальному фонду становлять 1 500 643  грн.,  а саме : 
на заробітну плату                     425 512 грн., 
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в т.ч . індексація                           67 111 грн., 
матеріальна допомога   на оздоровлення  8 642 грн.,       
нарахування на зарплату           163 051 грн., 
придбання товарів                        77 444 грн., 
а саме: канц. Товари                                   12 089 грн., 
 матеріали для поточного ремонту гуртожитку та корпусів  - 38 795 грн., 
паливно-мастильні та запчастини               8 989 грн., 
навчальної літератури                    20 133 грн., 
в натуральному вигляді                               13 930 грн., 
Послуги (крім комунальних)                    144 447 грн.. 
В натуральному вигляді                            470 315 грн., 
Відрядження                                                 24 110 грн., 
Комунальні платежі                                     62 528  грн., 
в т.ч.  
Водопостачання і 
 водовідведення                      17 148 грн., 
Електроенергію                      31 088 грн., 
Газ і транспортування           14 292 грн.   
Інші видатки                         132 536 грн 
Залишок коштів на звітну дату 12 860,30 грн. 

 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (благодійний ) 

На благодійний рахунок від юридичних та фізичних осіб для зміцнення 
матеріально-технічної бази коледжу  поступило   74 152 грн. Благодійні  кошти 
були використані по призначенню. Касові видатки по рахунку благодійних 
фондів становить 75124 грн., а саме: 

придбання товарів               28 441 грн., 
в натуральному вигляді       22 566 грн., 
Послуги (крім комунальних)  22 299 грн.. 
Комунальні платежі                 1 819  грн., 
Газ і транспортування               1 819 грн.     

Господарська діяльність 

У звітному періоді було укладено договори на купівлю природного газу 
для котельні, яка опалює гуртожиток № 2805/15-ТЕ(Т)-15 з Публічним 
акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» Загальна вартість договору становить 99 499.20 грн. Ціна за 1000 
куб.м. природного газу  разом з ПДВ становить 1 309.20 грн., з 01.04 15 р  - 
2 994 30 грн 
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Договір № 2806/15-БО(Т)-15 для  купівлі природного газу для опалення 
навчальних  корпусів. Загальною вартістю 383 080,20 грн. Ціна за  1000 куб. м. 
природного газу  разом з ПДВ становить  
з  01.01.2015 року  -   7 661.64 грн., з 01.11.15 р. – 8 745 74 грн. 

Було укладено договір про постачання електричної енергії за державні 
кошти з ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Снятинський РЕМ  на загальну суму 
183 049.14 грн. 

На закупівлю природного газу та електричної енергії  проведений тендер 
по переговорній процедурі на загальну суму 669 178 грн. 

На надання  послуг центрального постачання холодної води та 
водовідведення заключний договір з Снятинським комунальним підприємством 
«Водоканал» на загальну суму 35 000 грн. 

З іншими організаціями та установами  укладаються договори на 
поставку товарів, матеріалів та надання послуг  згідно законодавства. 

Оформлений договір № 49 на резервування земельної ділянки в селі 
Приморське Кілійського району Одеської області де знаходиться база 
відпочинку «Прут». Загальна площа ділянки становить 2297 кв.м. Сума 
орендної плати за землю становить 7 324.44 грн. На базі відпочинку «Прут» 
студенти та працівники мають можливість оздоровлення в час літніх канікул. 

Укладено договори оренди державного майна з ПАТ «Київстар». За 
розміщення станції мобільного зв‘язку  коледж отримує доходи в сумі 16 589 
грн за рік без ПДВ.   

ПП Вірченко - про надання частини їдальні в оренду. Загальна сума 
доходів становить 7165 без ПДВ на рік. 

 ПП. Йоник - послуги майстерні на суму 68 67 грн на рік без ПДВ. 
За  коледжем  згідно довідки відділу Держземагенства рахується 353.27 га., в 
т.ч. ріллі 308 га.  

Договір на надання агротехнічних послуг з ПрАТ «Зернопродукт МХП» 
«Перспектив», а також договір підряду на переробку давальницької сировини.,  
отримали 505 577 грн. З цієї суми сплачено ПДВ в сумі 84 263 грн. Сума 
чистого доходу від послуг становить 421314 грн. Кошти від наданих послуг 
розподілено на  різні видатки коледжу. 
 



185 
 

6.11. Звіт про роботу Хотинського технікуму 
Загальна характеристика навчального закладу 

В структурі є наступні відділення:  
- Бухгалтерський облік 
- Механізація сільського господарства 

Таблиця 6.11.1 
Напрями підготовки та спеціальності 

№ 
з/п Напрям Шифр та назва спеціальності Кваліфікація 

1 0305 Економіка і 
підприємництво 

5.03050901 Бухгалтерський 
облік бухгалтер 

2 1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва 

5.10010201 Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 

АПВ технік-механік 

 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за двома 
спеціальностями на підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2018 
року. 

Крім того випускники технікуму мають можливість отримати робітничі 
професії відповідно до свого профілю за двома спеціальностями: «Водій 
автотранспортних засобів» категорії «В», «С»; «Тракторист-машиніст» 
категорії «А», «А1», «В», «В1». 

Таблиця 6.11.2 
Ліцензовані обсяги прийому 

№ 
 

Код і назва 
напряму 

підготовки 
 

Код і назва 
спеціальності 

Ліцензо-
ваний 
обсяг Номер 

сертифікату, 
термін дії 
ліцензії 

Рі
ве

нь
 

ак
ре

ди
та

ці
ї Контингент 

студентів 

Д
ен

на
 

За
оч

на
 

В
сь

ог
о 

Д
ен

на
 

За
оч

на
 

1 

0305  
Економіка і 

підприємництв
о 

5.03050901  
Бухгалтерський 

облік 
80  

Сертифікат 
НД 

№235670 
Ліцензія 

АЕ №636463 
До 

01.07.2018 

І 93 93 - 

2 1001 
Техніка та 
енергетика 
аграрного 

виробництва 

5.10010201 
Експлуатація та 
ремонт машин і 

обладнання АПВ 

75 30 

Сертифікат 
НД 

№235671 
Ліцензія 

АЕ №636463 

І 21
0 

16
0 

5
0 
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До 
01.07.2018 

 
Чергове ліцензування має відбутись  01.07.2018 року. 
 Контингент студентів становить: денної форми навчання 253 особи, в 

тому числі за державним замовленням навчається 215 осіб - (85%), на 
контрактній основі – 38 осіб (15%). 

На заочній формі навчання навчається  50 студентів, в тому числі за 
державним замовленням – 43 особи (86%), на контрактній основі – 7 осіб (14%). 

Кадрове забезпечення навчального процесу 
Таблиця 6.11.3 

Характеристика педагогічного складу  
№ 
з/п Показники Кількість 

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 44 
2. Викладачі, що мають вчений ступінь 1 
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» 5 
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 2 
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» - 
6. Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Міністерства освіти 
 
3 

7. Викладачі-методисти 5 
8. Старші викладачі 5 
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 29 
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 10 
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 3 
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 2 

 
Таблиця 6.11.4 

Підвищення педагогічної кваліфікації 
№ 
з/п ПІБ Посада 

Термін 
підвищенн

я 
Місце підвищення Примітки 

1. Бурмей Іван 
Борисович 

виклада
ч 

02.03.2015-
02.04.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра професійної 
освіти та фізичного 

виховання 

Свідоцтво 
№ 32-06 

від 
02.04.201

5 
2. Зінов 

Олександр 
Анатамонович 

виклада
ч 

02.03.2015-
02.04.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

математичних 
дисциплін та 
моделювання 

Свідоцтво 
№ 32-06 

від 
02.04.201

5 
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№ 
з/п ПІБ Посада 

Термін 
підвищенн

я 
Місце підвищення Примітки 

3. Зайцева Ольга 
Андріївна  

виклада
ч 

02.03.2015-
02.04.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра обліку і 

аудиту 

Свідоцтво 
№ 32-04 

від 
02.04.201

5 
4. Соколюк 

Антоніна 
Іванівна 

виклада
ч 

30.05.2015-
30.06.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра історії, 

філософії та права 

Свідоцтво 
№ 133-01 

від 
30.06.201

5 
5. Доліба-Рябой 

Катерина 
Леонідівна 

виклада
ч 

07.04.2015-
07.0.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра іноземної 

мови 

Свідоцтво 
№ 73-02 

від 
07.03.201

5  
6. Ксенчук 

Валентина 
Володимирівн
а 

виклада
ч 

07.04.2015-
07.0.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра іноземної 

мови 

Свідоцтво 
№ 73-01 

від 
07.03.201

5  
7. Ільків Галина 

Дмитрівга 
виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

інформаційних 
технологій 

Свідоцтво 
№ 204-10 

від 
19.10.201

5  
8. Криворучко 

Ганна 
Миколаївна 

виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

обліку і аудиту 

Свідоцтво 
№ 204-11 

від 
19.10.201

5  
9. Жижиян Іван 

Георгійович 
виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

машиновикористанн
я в АПК 

 

Свідоцтво 
№ 204-14 

від 
19.10.201

5  
10
. 

Козак Федір 
Федорович 

виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

машиновикористанн
я в АПК 

 

Свідоцтво 
№ 204-12 

від 
19.10.201

5  
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№ 
з/п ПІБ Посада 

Термін 
підвищенн

я 
Місце підвищення Примітки 

11
. 

Новіцький 
Анатолій 
Анатолійович 

виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

менеджменту 
організацій і 

адміністрування 

Свідоцтво 
№ 204-08 

від 
19.10.201

5  
12
. 

Криворучко 
Василь 
Дмитрович 

виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра тракторів, 

автомобілів і 
енергетичних засобів 

Свідоцтво 
№ 204-13 

від 
19.10.201

5  
13
. 

Бабій Василь 
Григорович 

виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

транспортних 
технологій та засобів 

АПК 

Свідоцтво 
№ 204-17 

від 
19.10.201

5  
14
. 

Лисак Галина 
Миколаївна 

виклада
ч 

18.09.2015-
19.10.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра фінансів та 

кредиту 

Свідоцтво 
№ 204-09 

від 
19.10.201

5  
15
. 

Нестор 
Володимир 
Іванович 

виклада
ч 

19.10.2015-
19.11.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра фінансів і 

кредиту 

Свідоцтво 
№ 204-15 

від 
19.11.201

5  
16
. 

Лукащук 
Наталія 
Йосипівна 

виклада
ч 

19.10.2015-
19.11.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра охорони 

праці та фізичного 
виховання 

Свідоцтво 
№ 204-18 

від 
19.11.201

5  
17
. 

Лисак Андрій 
Матвійович 

виклада
ч 

19.10.2015-
19.11.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра 

менеджменту 
організацій і 

адміністрування 

Свідоцтво 
№ 204-24 

від 
19.11.201

5  
18
. 

Лепешко 
Анатолій 
Іванович 

виклада
ч 

19.10.2015-
19.11.2015 

Подільський ДАТУ, 
кафедра тракторів, 

автомобілів і 
енергетичних засобів 

Свідоцтво 
№ 204-16 

від 
19.11.201

5  
 

 



189 
 

Навчальна робота 
Таблиця 6.11.5 

Результати прийому в 2015 році 

Спеціальність 

В
сь

ог
о 

Денна форма  
Заочна 
форма 

На основі 
базової 

загальної 
середньої 

освіти 

На основі 
повної 

загальної 
середньої 

освіти 

На основі 
диплому 

кваліфіков
аного 

робітника 

вс
ьо

го
 

Д
ер

ж
. 

К
он

тр
. 

вс
ьо

го
 

Д
ер

ж
. 

К
он

тр
. 

вс
ьо

го
 

Д
ер

ж
. 

К
он

тр
. 

вс
ьо

го
 

Д
ер

ж
. 

К
он

тр
 

5.03050901  Бухгалтерський 
облік 

22 22 20 2 - - - - - - - - - 

5.10010201 Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
АПВ 

40 33 33 - 1 1 - 6 6 - 12 5 7 

Разом 66 54 52 2 1 1 - 6 6 - 12 5 7 
 

Таблиця 6.11.6 
Результати випуску молодших спеціалістів у 2015 році 

Шифр та назва спеціальності  

Випуск фахівців  

всього 

з них за формою 
навчання/фінансування 

денна заочна 

бюджет контрак
т бюджет контра

кт 
5.03050901 Бухгалтерський 
облік 50 29 21 - - 

5.10010201Експлуатація та 
ремонт машин і обладнання 
АПВ 

43 37 6 10 - 

Разом 93 66 27 10 - 
Таблиця 6.11.7 

Працевлаштування випускників 

Шифр та назва 
спеціальності 

Випуск 
фахівці

в 

Праце- 
влаштовано 

Не 
працевла
штовано 

Продов-
жують 

навчання 
у ВНЗ 

Призив 
до 

збройних 
сил 

України 

Інші 
причи

ни 

5.03050901 
Бухгалтерський облік 

50 30 2 16 - 2 

5.10010201Експлуата
ція та ремонт машин 
і обладнання АПВ 

43 27 2 12 1 1 
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Успішність та якість навчання 
 

Таблиця 6.11.8 
Рівень навчальних досягнень студентів 

Спеціальність 
К

іл
ьк

іс
ть

 
ст

уд
ен

ті
в 

За
га

ль
ни

й 
%

 
ус

пі
ш

но
ст

і 

Якісний 
показник 
навчання 

Середні
й бал 

Кільк
ість 
груп 

із 
100% 
успіш
ністю 

 

Пропуски занять 
на 1 студента, 

академічних годин 

П
о 

ст
уд

ен
та

х 

П
о 

оц
ін

ка
х 

всього 

 
в т.ч., 

без 
поважни
х причин 

Літня екзаменаційна сесія 
5.03050901 
Бухгалтерський облік 121 93,

4 61,0 72,8 4,0  4 60 28 

5.10010201Експлуата
ція та ремонт машин і 
обладнання АПВ 

164 86,
4 33,2 81,0 4,0 3 40 22 

Загалом: 285 89,
9 47,1 76,9 4,0  7 50 25 

Зимова екзаменаційна сесія 
5.03050901 
Бухгалтерський облік 93 91,

4 80,6 32,5 3,9 1 52 36 

5.10010201Експлуата
ція та ремонт машин і 
обладнання АПВ 

160 76,
3 61,6 60,0 3,8 2 53 37 

Загалом: 253 83,
9 71,1 46,25 3,85 3 52,5 36,5 

Методична робота 
Таблиця 6.11.9 

Методичне забезпечення навчального процесу 

№ 
з/п Циклова комісія Методичне 

забезпечення, % 
1. Професійної та практичної підготовки спеціальності 

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва» 

94 

2. Професійної та практичної підготовки спеціальності 
«Бухгалтерський облік» 

96 

3. Дисциплін природничо-наукової підготовки 98 
4. Дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 
98 

5. Загальноосвітніх дисциплін 96 
6. Фізичної культури та спорту 97 
7. Методичне об‘єднання кураторів груп 98 
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Таблиця 6.11.10 
Засідання методичної ради 

Термін Порядок денний Доповідач 
Січень  
2015 р. 

1. Про результати перевірки навчально-
методичного забезпечення дисциплін, 
журналів навчальних груп. 
2. Педагогічна культура викладача – 
важлива умова підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу. 
3. Методика використання комп‘ютерних 
технологій при вивченні дисципліни 
«Бухгалтерський облік». 

Заступник 
директора з 
навчальної роботи 
Практичний 
психолог 
Голова циклової 
комісії 

Березень  
2015 р. 

1. Підвищення ефективності проведення 
практичних і семінарських занять при 
викладанні дисциплін природничо-наукової 
підготовки. 
2. Результати проведення тижня 
Франкофонії.  
3. Стан роботи педагогічного колективу з 
підготовки методичних матеріалів та інших 
експонатів на конкурс «Педагогічні 
інновації» ДУ НМЦ «Агроосвіта». 

Голова циклової 
комісії 
 
 
Мельницька О.А. 
Завідувач метод. 
кабінетом 

Травень  
2015 р. 

1. Про підсумки атестації педагогічних 
працівників технікуму. 
2. Аналіз результатів незалежного заміру 
залишкових знань студентів шляхом 
комп‘ютерного дистанційного тестування 
через мережу Інтернет із фахових 
дисциплін. 
3. Звіти голів циклових комісій по 
проведену навчально-методичну роботу. 

Заступник 
директора з 
навчальної роботи 
Завідувачі відділень 
 
 
Голови циклових 
комісій 

Вересень  
2015 р. 

1. Аналіз роботи методичної ради за 2014-
2015 н. р. та завдання на 2015-2016 н. р. 
2. Ознайомлення з результатами участі 
викладачів технікуму у конкурсі 
«Педагогічні інновації» ДУ НМЦ 
«Агроосвіта» у 2014-2015н.р. та графіком 
підвищення кваліфікації викладачів на 
2015-2016 н. р.. 
3. Розгляд та затвердження планів роботи 
циклових комісій. 

Заступник 
директора з 
навчальної роботи 
Завідувач метод. 
кабінетом 
 
 
Голови циклових 
комісій 

Листопад  
2015 р. 

1. Створення умов для фізичного розвитку 
студентів, збереження та зміцнення їх 
здоров'я, підсумки проведення «Дня 

Керівник 
фізвиховання  
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Термін Порядок денний Доповідач 
здоров'я» у технікумі.  
2. Про роботу циклової комісії дисциплін 
професійно-практичної підготовки 
спеціальності «Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання агропромислового 
виробництва» і заходи щодо підвищення її 
результативності.  
3. Про стан виконання «Плану заходів щодо 
реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання студентів у 
технікумі».  

 
Голова циклової 
комісії  
 
 
Голова 
методоб‘єднання 
кураторів 

 
Таблиця 6.11.11 

Проведення педагогічних семінарів 
№ 
з.п. 

Назва семінару Дата Відповідальний 

1. Педагогічний семінар 
«Навчальне заняття сьогодні: 
нові можливості підвищення 
ефективності» 

Вересень  
2015 р. 

Завідувач методичним 
кабінетом 

2. Педагогічний семінар на базі 
циклової комісії гуманітарних та 
соціально-економічних 
дисциплін 
«Гуманістична стратегія і 
тактика навчально-виховного 
процесу» 

 
Листопад  

2015 р. 

Голова циклової комісії 
гуманітарних та 
соціально-економічних 
дисциплін 

3. Педагогічно-методичний семінар 
«Методичні випробування 
викладачів, що атестуються в 
2015 році» 

Лютий  
2015 р. 

Завідувач методичним 
кабінетом 

4. Забезпечення якості професійної 
освіти шляхом застосування 
технологій інтегрованого 
навчання  

Травень  
2015 р. 

Завідувач методичним 
кабінетом, голови 
циклових комісій 

 
Таблиця 6.11.12 

Проведення відкритих занять 
Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Гарбуз В.П. Брейн-ринг «Я знаю свої 
права» 

Листопад  
2015 р. 

Соколюк А.І. Відкрите заняття з Листопад  
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дисципліни «Основи 
правознавства» «Шлюб і 
сім‘я за сімейним 
законодавством» 

2015 р. 

Клішковська Н.А. Конкурс знавців історії 
«Таємниці історії» 

Листопад  
2015 р. 

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін 

Бурмей І.Б. Виховний захід 
 «Передчуття весни» 

Березень  
2015 р. 

Мельницька О.А., 
Доліба-Рябой К.Л. 

Заняття гуртка  
«Спочатку було Слово…» 

Березень  
2015 р. 

Семенчук О.О. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Основи 
інформатики» «Графічні 
можливості текстового 
редактора MS Word» 

Березень  
2015 р. 

Скрипник Т.В., 
Перевозник С.В. 

Інтегроване заняття з 
дисциплін «Фізика» та 
«Хімія» «Родина Кюрі – 
сузір‘я на небосхилі науки» 

Березень  
2015 р. 

 

Проценко Г.К. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Біологія»  
«Фотосинтез та особливості 
його проходження в 
рослинах» 

Березень  
2015 р. 

Єремеєк А.А. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Історія 
України»  
«Українська держава Павла 
Скоропадського» 

Березень  
2015 р. 

Зінов О.А. 
Відкрите заняття з 
дисципліни «Математика»  
«Визначений інтеграл» 

Березень  
2015 р. 

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін   

Комарницький Ю.М. 

Заняття-конкурс з 
підрозділу «Статика», 
розділу «Теоретична 
механіка» 

Жовтень  
2015 р. 

Ільків Г.Д. Заняття-конференція  
«Я в країні Інтернет» 

Жовтень  
2015 р. 

Комарницький Ю.М. 

Відкрите заняття з 
дисципліни 
«Електротехніка» 
«Електромагнетизм» 

Жовтень  
2015 р. 
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Зінов О.А. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Вища 
математика»  
«Похідна функції» 

Жовтень  
2015 р. 

Мітасова О.А. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності»  
«Природні небезпеки» 

Жовтень  
2015 р. 

Циклова комісія професійно-практичної підготовки спеціальності 
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» 

Бабій В.Г. 

Конкурс знавців 
дорожнього руху 
«Правила дорожнього 
руху» 

Березень 
2015 р.  

Білецький М.В. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Трактори і 
автомобілі» «Система 
охолодження двигунів 
внутрішнього згорання» 

Листопад  
2015 р. 

Волошин Б.Б. 

Відкрите заняття з 
дисципліни «Ремонт 
машин і обладнання» 
«Способи відновлення та 
ремонту деталей» 

Травень 
2015 р. 

Гончар О.В. 

Відкрите заняття з 
дисципліни 
«Основи охорони праці» 
«Правові основи охорони 
праці» 

Квітень  
2015 р. 

Козак Ф.Ф., Жижиян 
І.Г. Конкурс орача Листопад  

2015 р. 

Столяров В.М. 

Відкрите заняття з 
дисципліни 
«Сільськогосподарські 
машини» 
«Зернозбиральні 
комбайни. Молотильний 
апарат» 

Листопад 
2015 р. 

Циклова комісія професійно-практичної підготовки спеціальності 
«Бухгалтерський облік»  

Гайсюк І.А. 

Відкрите заняття з 
дисципліни 
«Бухгалтерський облік» 
«Бухгалтерський баланс» 

Листопад  
2015 р. 
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Яковчук Т.В. 

Відкрите заняття з 
дисципліни 
«Бухгалтерський облік»  
«Облік праці та її оплата» 

Квітень  2015 р. 

Криворучко Г.М. 

Відкрите заняття з 
дисципліни 
«Бухгалтерський облік» 
«Ведення обліку касових 
операцій» 

Жовтень  
2015 р. 

Зайцева О.А. «Професія бухгалтер» з 
досвіду роботи відділення  

Травень  
2015 р. 

 
Таблиця 6.11.13 

Атестація викладачів 

№ 
з/п 

Прізвище, ім‘я по 
батькові 

Дата 
атестації 

Результати атестації 
атестаційною 

комісією технікуму 

Результати атестації 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 
  

1. Зінов Олександр 
Антамонович 

29.04.2015 
р. 

Відповідає займаній 
посаді. Порушити 
клопотання перед 
атестаційною 
комісією 
Департаменту освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
педагогічному 
званню «викладач-
методист» 

Відповідає займаній 
посаді та раніше 
присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 
званню «викладач-
методист» 

2. 
Білецький 
Михайло 
Васильович  

29.04.2015 
р. 

Відповідає займаній 
посаді. Порушити 
клопотання перед 
атестаційною 
комісією 
Департаменту освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 
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№ 
з/п 

Прізвище, ім‘я по 
батькові 

Дата 
атестації 

Результати атестації 
атестаційною 

комісією технікуму 

Результати атестації 
атестаційною комісією 
Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 
  

 

3. Бурмей Іван 
Борисович 

29.04.2015 
р. 

Відповідає займаній 
посаді. Порушити 
клопотання перед 
атестаційною 
комісією 
Департаменту освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 
 

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  

4. 
Комарницький 
Юрій 
Михайлович  

29.04.2015 
р. 

Відповідає займаній 
посаді. Порушити 
клопотання перед 
атестаційною 
комісією 
Департаменту освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА про 
відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

Відповідає займаній посаді 
та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  

5. Арналюк Іван 
Миколайович 

03.04.2015 
р. 

Відповідає займаній 
посаді та раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
другої категорії» 

 
 
- 

6. Король Юрій 
Володимирович 

03.04.2015 
р. 

Відповідає займаній 
посаді, присвоїти 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст другої 
категорії» 

 
- 
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Таблиця 6.11.14 
Показники участі у виставці педагогічного досвіду 

№ 
з.п. 

Прізвище, ім‘я по 
батькові 

Назва роботи Вид роботи, 
форма показу 

1. 

Клішковська 
Наталія 
Анатоліївна 
 

Всесвітня історія Навчальний 
посібник 

2. 

Мельницька 
Олена Андріївна,  
Ксенчук 
Валентина 
Володимирівна 

Світ Франкофонії 
Матеріали 

предметного 
тижня 

3. Комарницький 
Юрій Михайлович 

Загальна електротехніка з 
основами автоматики 

Навчально-
методичний 

комплекс 
дисципліни 

4. Лисак Галина 
Миколаївна Гроші та кредит Тлумачний 

довідник 

5. Гончар Олександр 
Володимирович Основи охорони праці 

Навчально-
методичний 

комплекс 
дисципліни 

6. Ісанчук Світлана 
Михайлівна Український рушник Вишивка 

8. Гарбуз Василь 
Пилипович Сувенір Художня 

обробка дерева 
 

Матеріально-технічне забезпечення 
Матеріальна база в технікумі в цілому відповідає вимогам навчального 

процесу. Навчання проводять в двох навчальних корпусах та навчально-
виробничій майстерні. 

В навчальних корпусах обладнано 40 кабінетів та лабораторій, актова 
зала, 2 комп‘ютерні класи, бібліотеки з книжковим фондом 64 тис. примірників, 
читальна зала на 65 місць, тимчасово не використовуються корпуси №2, №3, та 
№ 4. Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами та 
навчальними посібниками у відповідності з діючими нормативами. 

У кожному кабінеті оформлені методичні поради, інструкції з техніки 
безпеки, рекомендації щодо самостійної роботи, інструктивні та нормативно-
законодавчі акти. Проведена робота із забезпечення технічними засобами 
навчання. 
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Для проведення механізованих робіт та навчальної їзди студентів в 
наявності є 8 тракторів та 8 автомобілів, сільськогосподарська та інша техніка. 
Студенти технікуму проживають в гуртожитку на 235 місць. 

Таблиця 6.11.15 
Інформація про технічну характеристику будівель ті інженерних мереж, 

які перебувають на балансі Хотинського технікуму ПДАТУ 
№ 
п/п 

Будівлі, споруди 
та інженерні мережі 

Технічна 
характеристика 

1 Навчально-лабораторний корпус 
- корпус №1 

- загальна площа – 2704,4 м2 
- в т.ч навчальна площа – 1750 м2 
- кількість поверхів – 3 

 
Корпус № 2      

- загальна площа – 1560 м   
- т.ч. навчальна площа  - 1100 м2 
- кількість поверхів – 2 

 
Корпус № 3     

- загальна площа – 589,4 м2 
- в т.ч. навчальна площа – 460,4 м2 
- кількість поверхів – 2 

 
Корпус № 4 

- загальна площа – 1398,0 м2 
- в т.ч. навчальна площа -  1248,0 м2 
- кількість поверхів – 2 

2 Допоміжні окремо розміщені будівлі 
не пов‘язані з навчальним процесом 

 

 - їдальня - загальна площа – 120,0 м2 
- кількість поверхів -  1,0 м2 

 - музей - загальна площа – 70,0 м2 
 - кількість поверхів – 1 

 - складські та інші допоміжні 
приміщення: 

 

 Склад «Ангар» - загальна площа – 1200 м2 
- кількість поверхів – 1 

 - гаражі - загальна площа – 390 м2 
- на кількість машин – 8 

 - гуртожиток   - загальна площа – 2395,75 м2 
- кількість поверхів – 5 

 - столярний цех - загальна площа –45,1 м2 
- кількість поверхів – 1 

3. Інженерні мережі:  
 - теплові         - погонні метри – 923,14 
 водопостачання:  
 - холодна вода – погонні метри – 548,73 
 - каналізаційні   - погонні метри – 613,0 
 Електричні мережі - погонні метри – 4677,3 
 Трансформаторні підстанції – потужність (кВт) – 250 



199 
 

Організаційна робота 
Організація освітньої діяльності в технікумі спрямована на створення умов 

для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування 
національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей 
для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних 
умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, 
забезпечення соціального захисту студентів та науково-педагогічних 
працівників, відповідального ставлення до власного здоров‘я, охорони 
навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов 
життєдіяльності суспільства. 

Навчальний процес організовується на принципах науковості, гуманізму, 
демократизму, наступності та безперервності, незалежно від втручання будь-
яких політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

В технікумі створена та результативно працює диспетчерська служба. 
Завчасно, до початку семестру студенти мають змогу ознайомитись із 
робочими графіками навчального процесу, розкладом занять, а також з 
розподілом навчальних дисциплін за викладачами. 

Вся необхідна для студентів та викладачів інформація відображається на 
офіційному сайті технікуму. 

До початку навчального року проводиться перевірка готовності корпусів, 
гуртожитку, їдальні з метою досягнення встановлених норм безпеки, гігієни 
праці, виробничої санітарії на робочих місцях. За результатами перевірки 
комісією складається відповідний акт. 

Контроль за зберіганням матеріальних цінностей здійснює бухгалтерія, 
господарська служба разом із навчальною частиною та матеріально-
відповідальними  особами, з якими укладено угоди про матеріальну 
відповідальність. 

В технікумі створена і діє служба охорони праці, яку очолює і організовує 
інженер з охорони праці.  На першій нараді із новоприйнятими студентами 
проводиться вступний інструктаж з охорони праці. Своєчасно проводиться 
оперативний контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки з метою 
профілактики травматизму і дотримання здорових та безпечних умов праці. 
Наказом по технікуму призначаються відповідальні особи виробничих 
підрозділів, які відповідають за стан охорони праці на всіх виробничих 
ділянках. Постійно проводиться триступеневий оперативний контроль за 
станом охорони праці. Ведуться журнали реєстрації інструктажів на робочому 
місці із студентами. 
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Виховна та спортивно-масова робота 
Виховна робота в технікумі є компонентом освітньої діяльності 

навчального закладу. Виховання студентської молоді у технікумі відповідає 
сьогоднішнім потребам незалежної Української держави. 

Реалізація основних виховних завдань дирекцією та педагогічним 
колективом технікуму здійснювалась за такими напрямками: 

1.Національно-патріотичне виховання. 
2.Морально – правове виховання. 
3. Художньо – естетичне виховання. 
4.Трудове виховання. 
5. Екологічне виховання. 
6.Фізичне виховання. 

Основним планово-організаційним документом, який визначає 
організацію та проведення заходів виховної роботи в технікумі, є план виховної 
роботи на поточний навчальний рік. У плані визначені основні напрями 
виховання, виховні заходи, робота кураторів навчальних груп, робота з 
батьками студентів, заходи по адаптації студентів нового набору, робота з 
керівниками груп, організація студентського самоврядування, робота 
вихователя,  психолога. Впродовж 2015 календарного року відповідно до планів 
у технікумі проводились  науково-практичні студентські конференції. Студенти 
технікуму брали участь у олімпіадах з навчальних дисциплін між ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації та спортивних змаганнях рівня району та області, 
студентській науково – практичній конференції організованої ПДАТУ. 

Щомісяця у технікумі проводять засідання циклової комісії кураторів 
навчальних груп, наради кураторів груп з дирекцією. Для вирішення 
різноманітних питань виховної роботи проводилися групові батьківські збори, 
зустрічі з працівниками правоохоронних органів. Психолог повною мірою 
вирішував питання психологічного і соціального супроводу студентів. 

Основною метою зазначеного напрямку є виховання національної 
гідності, розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання 
рівноправності і поваги до представників інших націй, визнання цінності 
людини, її життя, уважне ставлення до переконань і прагнень інших народів, 
виховання гуманістичного стилю мислення. Активну участь студенти 
технікуму приймали у організації мітингу-реквіємі пам‘яті героїв Небесної 
сотні.  

Учасники гуртків художньої самодіяльності приймають участь в міських 
та районних конкурсах і оглядах, де за останні 5 років займали переважно 1 та 2 
призові місця. 
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Куратори, викладачі, вихователі, завідувачі відділень, адміністрація 
технікуму особливу увагу звертають на соціально незахищених студентів. З 
ними проводиться індивідуальна робота з метою залучення до активного життя 
в гуртожитку технікуму. Студенти-сироти відчувають допомогу в освоєнні 
навчальних дисциплін, тепло та турботу в колективі технікуму. 

Виховна робота у гуртожитку обумовлює цілеспрямованість виховного 
процесу, його керування і результативність. В основі виховної роботи в 
гуртожитку поставлені завдання, які формують світогляд, моральні, правові, 
духовні і культурні цінності. Для підтримання порядку та чистоти у гуртожитку 
Студентською радою щотижня проводяться рейди-перевірки санітарного стану 
гуртожитку. Ми боремося за збереження майна, бережливе ставлення до 
власності. В гуртожитку до Дня студента був проведений концерт.  

Крім студентської ради для підтримки задовільного стану кімнат 
гуртожитку і дотримання правил внутрішнього розпорядку в технікумі та 
гуртожитку створено графік чергувань адміністрації і кураторів груп . 

Підготовка майбутніх фахівців у процесі навчання в технікумі 
орієнтована на участь студентів у різних видах діяльності, на вищий рівень 
загальнокультурної, та професійної підготовки, на створення умов для 
професійної самореалізації, відповідальності за своє майбутнє. 

Таблиця 6.11.16 
Заходи з національно-патріотичного виховання 

проведені в Хотинському технікумі ПДАТУ 
 

№ 
з/п Зміст роботи Дата 

проведення 

1. Мітинг-реквієм пам‘яті героїв Небесної Сотні  Кінець лютого 
2015 

2. Проведення Шевченківських днів «Повік невмируще 
Шевченкове слово» Березень 2015 

3. 

Тематичні заходи, присвячені 70-й річниці Перемоги над 
нацизмом та Дню пам‘яті та Дню пам‘яті та примирення 
під гаслом «1939-1945 Пам‘ятаємо! Перемагаємо!»: 

- книжкова виставка «Подвиг не має забуття» 
- урочисто-скорботна лінійка «І серце сльозою опече 

хвилина мовчання…» за участю воїнів АТО з 
Хотинщини 

- участь колективу технікуму у мітингу-реквієму 
жертв війни та полеглих бійців АТО та у покладанні 
квітів до підніжжя Меморіалу Слави  

Травень 2015 

4. Тематичні інформаційно-просвітницькі години «Основний 
закон держави» Червень 2015 

5. Проведення тематичної першої лекції «Україна – єдина 01.09.2015 
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№ 
з/п Зміст роботи Дата 

проведення 
країна» 

6. Участь у заходах з нагоди Дня міста Хотина «Перлинка 
ніжна неньки-України, чудовий край – Хотинщина моя»  13.09.2015 

7. 

За кошти працівників та студентів технікуму виготовлено 
пам‘ятний знак – меморіальну дошку на вшанування 
пам‘яті колишнього студента технікуму О.Боднарюка, 
який загинув під час воєнних дій в зоні АТО в січні 2015 
р. 

Вересень 2015 

8. Участь в міській акції «Чисте місто», «Чистий берег» Вересень - 
Жовтень 2015 

9. 
Спортивні змагання серед груп технікуму, присвячені 
Дню захисника України, учасники яких продемонстрували 
свою спритність, витривалість, фізичну підготовку 

23.09.2015 

10. 
Проведено години національного виховання, присвячені 
Дню захисника України «Тільки тим історія належить, хто 
сьогодні бореться й живе» 

12-13.10.2015 

11. Усний журнал «Слово до слова – зложиться мова» до Дня 
української писемності та мови 09.11.2015 

12. Книжкова виставка «Сторінками української класики» Жовтень-  
Листопад 2015 

13. Збір коштів, продуктів та речей, які відправляються 
волонтерами з Хотинщини воїнам в зону АТО Протягом року 

14. 
Проведення годин патріотичного виховання до Дня 
визволення України від фашизму  «Баланс втрат і  
здобутків України в роки ІІ світової війни» 

28.10.2015 

15. 
Краєзнавча конференція «Витоки української державності 
на теренах Чернівецької області» до 97-ї річниці 
Буковинського віча 

03.11.2015 

16. 

Питання національно-патріотичного виховання 
розглядалось на засіданнях адміністративної ради 
технікуму та методичного об'єднання кураторів груп, 
готується до розгляду на засіданні педагогічної ради 

Листопад 2015 

 
Спортивно-оздоровча робота в технікумі полягає в організації роботи 

студентських спортивних секцій, участі спортсменів та збірних команд у 
спартакіадах, пропаганді здорового способу життя, оздоровленні студентів під 
час зимових та літніх канікул. 

Викладачами фізичного виховання проводиться робота по виконанню 
Закону України «Про фізичну культуру і спорт». 
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Таблиця 6.11.17 
Спортивні досягнення студентів 

№ 
з/п 

Заходи проведені 
технікумом Обласні Всеукраїнські Відділення ПІБ/ 

Група 
Досяг-
нення 

1 
Першість з 

волейболу серед 
відділень 

 
 Механізації 

с.-г. М - 32 1 місце 

2 
Першість з 

баскетболу серед 
відділень 

 
 Механізації 

с.-г. М - 31 1 місце 

3 
Першість з легкої 

атлетики серед 
відділень 

 

 
Механізації 

с.-г. 
Бух. обліку 

Єлаш А. 
 М-21 

Мамалицький 
В. 

Б-12  

1 місце  

3 
Першість з міні-
футболу серед 

першокурсників 

Участь в ХІІІ 
обласних 

спортивних 
іграх з міні-

футболу серед 
ВНЗ І-ІІ р.а. 

  

Збірна команда 
технікуму 5 місце 

4 

Першість з 
легкоатлетичного 

кросу серед 
першокурсників 

Участь в ХІІІ 
обласних 

спортивних 
іграх з 

легкоатлетич 
ного кросу 
серед ВНЗ 

І-ІІр.а. 

  

Збірна команда 
технікуму 3 місце 

5 

Першість з 
настільного тенісу 

серед 
першокурсників 

Участь в ХІІІ 
обласних 

спортивних 
іграх з 

настільного 
тенісу серед 
ВНЗ І-ІІ р.а. 

  

Майстрюк І. 
М – 11 

Гаргаль М. 
М - 22 

5 місце 

6 
Першість з шахів 

серед 
першокурсників 

Участь в ХІІІ 
обласних 

спортивних 
іграх з  шахів 

серед ВНЗ 
І-ІІ р.а. 

  
Любомирська 

Л. Б-11 
Кохман В. 

 М-11 

10 місце 
дівчата 

10 місце 
юнаки 

7 
Першість з 

настільного тенісу 
серед відділень 

 
 Механізації 

с.-г. 
Майстрюк Іван 

 М-11 1 місце 

8 Першість з шахів 
серед відділень  

 Механізації 
с.-г. 

Бух. обліку 

Любомирська 
Л. Б-11 

Кохман В. 
 М-11  

1 місце 

 
Фізичне виховання у технікумі є невід‘ємною частиною формування 

загальної і професійної культури особистості, сучасного фахівця, системи 
гуманістичного виховання студентів. Система соціально-педагогічних заходів, 
спрямованих на зміцнення здоров‘я, загартування організму, гармонійний 
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розвиток форм, функцій і фізичних можливостей, загальної культури 
майбутнього спеціаліста, здатного реалізувати її у навчальній, соціально-
професійній діяльності та сім‘ї.  Як обов‘язкова для всіх спеціальностей 
навчальна дисципліна, фізичне виховання є також засобом формування 
всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіологічного стану 
студентів у процесі професійної підготовки.  

Профорієнтаційна робота 
Профорієнтаційна робота в технікумі проводиться за такими напрямами: 

 Планування профорієнтації і набору студентів на новий навчальний рік. 
 Визначення складу профорієнтаційних бригад з викладачів та майстрів 
виробничого навчання для роботи з учнями випускних класів шкіл регіону. 
 Поповнення бібліотечного фонду літературою з питань профорієнтації та 
закріплення інтересу учнів до професії. 
 Оформлення кабінету профорієнтаційної роботи. 
 Поповнення кабінету методичними розробками позакласних заходів з 
профорієнтації. 
 Проведення в групах виховних годин. 
 Проведення індивідуальних консультацій зі студентами та їх батьками з 
питань підвищення інтересу до обраної професії. 
 Тестування учнів-абітурієнтів на предмет профпридатності. 
 Проведення місячнику пропаганди професій. 
 Забезпечення профорієнтаційного висвітлення роботи технікуму в засобах 
масової інформації (преса, радіо, Інтернет, зовнішня реклама,телебачення). 
 Розробка пам‘яток організаторам профорієнтаційної роботи. 
 Проведення нарад з профорієнтаційної роботи. 
 Профорієнтаційна робота в областях України (листування, інформування на 
автовокзалах, вокзалах, відрядження в райони, індивідуальна робота через 
студентів, співробітників). 
  Робота з профорієнтації з міським центром зайнятості. 
  Виступи колективу художньої самодіяльності, організація виставок на 
районних, міських, обласних заходах. 
  Укладання угод з підприємствами і установами з підготовки  кадрів. 
  Розробка тестів профпридатності учнів. 
  Екскурсії на аграрні підприємства.  
 Зустрічі-бесіди з керівниками та працівниками підприємств. 
  Виставки виробів, макетів, творчих робіт студентів технікуму. 
  Соціологічне опитування «Престижність професії». 
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Фінансова діяльність 
Надходження коштів у 2015 році здійснювалось за рахунок загального 

та спеціального фондів. 
Загальний фонд 

Надійшло фінансування - 4821600 грн. 
Використано – 4821600 грн. 
в т.ч. 

- заробітна плата – 240840 грн. 
- нарахування на з/плату – 862860 грн. 
- харчування дітей сиріт – 2831 грн. 
- електроенергія – 89500 грн. 
- стипендія - 1457669 грн. 

Рух студентів (державне замовлення)                              
станом на 01.01.2015 року -  222 чол. 
Прийом – 60 чол. 
Випуск - 66 чол. 
Прибуло -  1 чол. 
Вибуло – 2 чол. 
станом на 01.01.2016 року -  215 чол. 
- Стипендіатів на 01.01.2015 року – 213 чол. 
- Стипендіатів на 01.01.2016 року – 141 чол. 

Спеціальний фонд 
Надійшло коштів - 546047,59 грн. 
в т.ч. 

- платне навчання – 211064,15 грн. 
- гуртожиток, авто послуги, їдальня – 334983 грн. 

Використано – 506910,07 грн. 
в т.ч. 

- з/плата – 160168,95 грн. 
- нарахування на з/плату – 54550,40 грн. 
- матеріали, предмети(канц. товари, краска, бензин, зап. частини, бланки 

преса) – 22907,34 грн. 
- продукти харчування для їдальні – 16809,65 грн. 
- послуги (телефон, інтернет, ЄДЕБО, заправка катріджа, ксерокс, 

програми) – 21425,04 грн. 
- відрядження – 6651,44 грн. 
- судові збори (за тепло, «Укртелеком») - 25807,84 грн. 
- теплопостачання – 97000 грн. 
- водопостачання – 25831,27 грн. 
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- електроенергія – 75758,14 грн. 
Рух студентів                                                            Заочне відділення 
станом на 01.01.2015 року -  65 чол.                          3 чол. 
Прийом – 3 чол. 
Випуск - 27 чол. 
Вибуло – 3 чол. 
станом на 01.01.2016 року -  38 чол.                          3 чол. 

Заборгованість на 01.01.2016 року 
 

Загальний фонд – 214049,05 грн. 
Спец.фонд – 1216759,26 грн. 

Благодійний фонд 
Надійшло коштів – 10734,20 грн. 
в т.ч. 

- благодійні внески  – 8534,20 грн. 
- іменна стипендія Облради – 2200 грн. 

Використано – 6250,40 грн. 
в т.ч. 

- матеріали (бензин, папір) – 3850,40 грн. 
- послуги («Укртелеком») – 900 грн. 
- іменна стипендія  – 1500 грн. 

Не виплачена повністю стипендія у зв‘язку із заблокованим Чернівецьким 
господарським судом рахунком. 

Нараховано лікарняних працівникам технікуму за рахунок соціального 
страхування в сумі – 28341,35 грн. і виплачено – 27678,35 грн. залишок за 
фондом 6963 грн. 

Таблиця 6.11.18 
Заборгованість технікуму станом на 01.01.2016 р. 

Найменування За що виникла 
заборгованість 

сума 
Спец.фонд Заг.фонд 

Заробітна плата  543500,00 86791,18 
Нарахування на з/п  102501,20 31500,00 
теплопостачання тепло 428006,88  
електроенергія світло 2072,94  
водопостачання та 
водовідведення 

вода 10596,62  

відрядження авансові звіти 12780,94  
ПДВ  43770,99  
стипендія  - 95757,87 
Укртелеком послуги звязку 5078,54  
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Найменування За що виникла 
заборгованість 

сума 
Агроосвіта література 49197,93  
Хотинблагоустрій вивіз нечистот 2871,77  
НМЦ Немішаєво бланки 10303,21  
ПП Скрипник прод.харчування 773,94  
Управління освіти харчування команди 1960  
ТОВ Лангейт послуги інтернет 1910  
ДП «Інфоресурс» програмн.забезпеч 984,30  
Полтавський університет програмн.забезпеч 450  
    
Всього:  1216759,26 214049,05 
 

Господарська діяльність 
Таблиця 6.11.19 

Заходи з поліпшення житлово-побутових умов 
 

Назва заходу 
 

Виконання 
 

Примітка 

Проведення 
капітального 
та часткового ремонту 

- частковий  ремонт в навчальних 
корпусах технікуму, коридорів, 
сходів, кухонь в гуртожитку   

 

Проведено 
косметичний ремонт 
(огляд, обстеження, 
технічне 
обслуговування) 

- огляд та обстеження гуртожитків 
щодо  готовності для прийому 
студентів проводиться систематично,  
щорічно перед початком навчального 
року та вибірково протягом року по 
окремих питаннях; комісією 
утворюваною наказами директора, 
кошти на дану діяльність не 
залучаються.                                                  
- технічне обслуговування систем 
водопостачання, тепломережі, 
каналізації                                                                              
проводиться систематично 
відповідними працівниками 
навчального закладу в межах їх 
посадових обов‘язків.  
- зроблено ремонт в їдальні технікуму 
і  відремонтовано та облаштовано 
аудиторію бухгалтерського обліку. 

На 
перспективу 
передбачається 
закупівля 
комп‗ютерної 
техніки, 
м‘якого та 
твердого 
інвентаря 

 
Звіт розглянуто і затверджено на  
засіданні педагогічної  ради технікуму 
протокол № 3  від 15 січня  2016  р.  
В.о. директора технікуму       Чубайко О.В. 
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6.12. Звіт про роботу Шепетівського коледжу 
Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного 

університету є державним вищим навчальним закладом першого рівня 
акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів за денною та заочною 
формами навчання. 

Матеріально-технічна база коледжу включає навчальний корпус 
загальною площею 3830 м, два гуртожитки на 200 місць кожний, господарський 
корпус, спортивний майданчик, актову та гімнастичну залу, бібліотеку з 
читальною залою на 70 місць. Аудиторна площа на одного студента складає  8 
м2. В навчальному корпусі розміщено 14 навчальних кабінетів і 4 лабораторії, 
методичний кабінет, адміністративні приміщення, методично-інформаційний 
центр. Усі споруди коледжу відповідають санітарним нормам. Навчальні 
кабінети і лабораторії обладнані у відповідності до вимог робочих навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін, їх щорічне оновлення складає 12-15 
відсотків. 

Коледж заснований на державній формі власності і підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України.  
 Навчальний заклад готує фахівців за освітнім рівнем “молодший 
спеціаліст” за спеціальностями: 5.03050201 «Інформаційна діяльність 
підприємства», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський 
облік». Загальний ліцензований обсяг прийому становить 255 осіб, зокрема: 
денне відділення - 175 осіб,  заочне – 80 осіб.  

Таблиця 6.12.1 
Напрями підготовки та спеціальності 

№ 
з/п Напрям Шифр та назва 

спеціальності Кваліфікація 

1 2 3 4 
 

0305 Економіка 
та 

підприємництво 

5.03050201 
Інформаційна діяльність 

підприємства 

Фахівець з 
інформаційних 

технологій 
5.03050801 

Фінанси і кредит 
Операціоніст з фінансів 

і кредиту 
5.03050901  

Бухгалтерський облік Бухгалтер 

 
При визначенні стратегічної діяльності коледжу враховується державне 

замовлення та інші договірні зобов‘язання на підготовку фахівців на рівні 
державних стандартів. Обсяги державного замовлення на підготовку 
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спеціалістів у 2015 році складали: за денною формою навчання – 35 осіб, за 
заочною – 5. Так, у 2015 році на спеціальність 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» прийнято 14 осіб, з них 3 особи – за державним 
замовленням, 5.03050801 «Фінанси і кредит» прийнято 16 осіб, з них 7 осіб – за 
державним замовленням; на спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
денного відділення прийнято 31 особу, з них 25 – за державним замовленням та 
заочного відділення - 5 та 4 відповідно. 

Контингент студентів коледжу станом на 01.10.2015 року становив 229 
осіб, з них 209 – студенти денної форми навчання, 20 – заочної, за рахунок 
коштів державного бюджету навчаються  всього 112 осіб. 

 Чисельність випускників у 2015 році склала 116 осіб, з них  студенти 
денної форми навчання – 76 осіб. У 2015 році було розподілено по 
спеціальності  5.03050901 «Бухгалтерський облік» – 12 осіб, що складає 21% 
випускників, по спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» –  4 особи  або 
21% випускників;  одержали довідки на самостійне працевлаштування по 
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» – 45 осіб або 79% від 
загальної кількості випускників даної спеціальності, по спеціальності 
5.03050801 «Фінанси і кредит» відповідно – 15 осіб  (79%). 

У 2015 році вступили на старші курси ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації 59 
випускників коледжу. 
 Діяльність педагогічного колективу коледжу спрямовано на забезпечення 
прав студентів на здобуття повної загальної середньої та вищої освіти, 
організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток 
виховної системи в навчальному закладі, науково-методичної роботи з 
педагогічними працівниками.  
 Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%, що 
досягнуто завдяки виваженому навантаженню викладачів з урахуванням їх 
побажань. 

Таблиця 6.12.2 

Характеристика педагогічного складу 

№ 
з/п Показники Кількість 

1. Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб 30 
2. Викладачі, що мають вчений ступінь - 
3. Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України» - 
4. Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України» 2 
5. Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани» - 
6. викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної - 
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політики та продовольства України 
7. Викладачі-методисти 7 
8. Старші викладачі 2 
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію» 7 
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію» 9 
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію» 4 
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст» 2 
 

Станом на 01.10.2015 р. загальна кількість працівників, які працюють в 
навчальному закладі – 68 осіб, в т.ч. педагогічних працівників – 30 осіб, всі 
вони є штатними працівниками. Із загальної кількості викладачів – 15 мають 
вищу кваліфікаційну категорію (50%), з них 6 – викладачі-методисти, 2 – 
старші викладачі, 10 осіб (33%) мають першу кваліфікаційну категорію, 4  
особи (13%) – другу категорію та одна особа – спеціаліст. Серед викладацького 
складу одна особа - Відмінник аграрної освіти і науки України. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється 
відповідно до Перспективного плану підвищення кваліфікації викладачів, 
затвердженого директором коледжу. Щорічно проводиться аналітичний 
моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. 
Відповідно до плану на протязі 2015 року підвищили кваліфікацію 2 викладачі, 
зокрема при профільних кафедрах Подільського ДАТУ та при Хмельницькому 
інституті післядипломної педагогічної освіти. 

Пріоритетними напрямками діяльності педагогічного колективу є 
впровадження інноваційних технологій у освітній процес. Дане питання на 
постійному контролі адміністрації навчального закладу, досліджується на 
засіданнях методичних об‘єднань викладачів, засіданнях циклових комісій. 

Викладачі коледжу є постійними учасниками щорічної виставки 
педагогічних інновацій та технічної творчості у навчально-методичному центрі 
по підготовці молодших спеціалістів вищих навчальних закладів Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. Так,  у 2015 році у виставці 
прийняли участь 17 педагогічних працівників та прізвища двох учасників 
виставки внесено до Книги Пошани ДУ «НМЦ» Агроосвіта».  

Щорічно студенти коледжу беруть активну участь в Міжнародному 
конкурсі з української мови ім. П. Яцика серед студентської молоді,  Дні 
слов‘янської писемності та інших регіональних конкурсах та предметних 
олімпіадах. Так, за підсумками обласного туру конкурсу ім. П.Яцика у 2015 р. 
студентка коледжу Козійчук Марія виборола призове місце у конкурсі (ІІ), а 
викладачі, які  підготували учасників нагороджені подяками від голови Ради 
директорів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Хмельницької області.  
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До складу лабораторії «Інформатики і комп‘ютерної техніки»  входить 2 
комп‘ютерних класи та лаборантське приміщення. В кабінетах № 45, 47 
встановлено два комп‘ютерних класи, об‘єднаних в локальну мережу. В кожній 
аудиторії знаходиться відповідно по 28 та 14 робочих станцій на базі ПК 
Pentium I, ПК Celeron та ПК Pentium IV, в кабінеті №45 знаходиться робоче 
місце викладача на базі ПК Celeron-1,7, в лаборантському приміщенні 
знаходиться два робочих місця викладача на базі ПК Celeron – 733 (Windows-
98/XP) з двома концентраторами CentreCOM 3016 TR. Загальна кількість 
комп‘ютерів в локальній мережі – 42. В складі локальної мережі знаходиться 2 
лазерних принтери Canon LBP 2900.               
 На робочих станціях встановлена операційна система Windows – 
95/98/XP. Студенти вивчають дану операційну систему, а також прикладні 
програми, що входять до складу пакету Microsoft Officе. Крім того, проводиться 
навчання по роботі із програмою автоматизації бухгалтерського обліку 
1С:Підприємство 7.7. 

Коледж  підключено до всесвітньої мережі Internet за допомогою 
швидкісного з‘єднання ADSL з швидкістю передачі даних 24 Mбіт та 
встановлено бездротове  з‘єднання Wi-Fi.          

Уся освітня діяльність навчального закладу ґрунтується на принципі 
єдності навчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її 
формах здійснюється двома основними шляхами: через навчальний процес і у 
позааудиторний час. 
 Педагогічний колектив коледжу прагне, щоб кожна лекція, лабораторне чи 
практичне заняття, інші види навчального процесу мали б виховну 
спрямованість.  

 В одному з гуртожитків розміщена кімната «Здоров‘я», яка обладнана 
тренажерами і спортивним інвентарем. 

Спортивно-оздоровчий комплекс коледжу включає гімнастичний зал, 
спортивний майданчик, тренувальну смугу з перешкодами, тенісну кімнату. 
Поряд з коледжем розташовані: стадіон, стрілецький  тир інших відомств, 
якими технікум користується за домовленістю. 

Бібліотека, читальна зала, книгосховище розташовані в навчальному 
корпусі, збудованому за типовим проектом. 

Книжковий фонд бібліотеки коледжу налічує 22.3 тис. примірників 
літератури. Більше 80 відсотків цього фонду складає навчальна і навчально-
допоміжна література, решта – наукова, науково-допоміжна і художня 
література. 
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 Виховна робота у позааудиторний час охоплює комплекс різноманітних 
форм та дій виховного призначення, що здійснюються у навчальному закладі  
згідно з його планом.  

За останні роки в навчальному закладі добре прижились такі форми 
виховних заходів: тематичні виховні години по групах, розважальні вечори, 
ігри, тематичні вечори, концертні програми, спортивні змагання і спортивно-
розважальні вечори. 

Формуванню духовності, естетичних смаків та загальної культури 
сприяють заходи по відзначенню державних та професійних свят, пам‘ятних 
дат. Традиційним в коледжі є проведення урочистих посвят першокурсників у 
студенти та випуск молодих спеціалістів. За ініціативою студентів проводяться 
вечори відпочинку, брейн-ринги, огляди-конкурси художньої самодіяльності, 
зустрічі з цікавими людьми, туристично-екскурсійна робота. Серед них мали 
місце і традиційні – свято Першого та Останнього дзвоника, свято, присвячене 
Дню працівників освіти, новорічне свято, День Збройних Сил України, свято 
Соборності України, День студента, свято 8 Березня, День Українського 
козацтва, День української писемності та мови,  День Святого Миколая, День 
Перемоги. Проводяться заходи до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. 
 Клуби за інтересами, гуртки, спортивні секції сприяють розкриттю 
творчих здібностей студентів. Залучення студентів до них забезпечує 
підвищенню загальної культури і соціальної активності студентів, завтрашніх 
спеціалістів. 

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття 
моралі, міцних переконань, постійного перебування в центрі уваги колективу. 
Проводяться диспути ―Моє відношення до служби в Армії‖, ―Мови чарівний 
голос‖, психологічний тренінг ―Як сказати ―ні‖, гра мозковий штурм ―Як 
боротися з труднощами‖ по попередженню суїциду серед підлітків, бесіди  про 
сексуальне виховання та попередження ранніх абортів.  
 Кожна середа тижня – день проведення виховних заходів та гурткової 
роботи. Кожна друга середа місяця – по групах проводяться інформаційні 
години. Це робота куратора групи, де розглядаються питання успішності, 
відвідування студентів групи, підведення підсумків за місяць, перегляд 
виконання обов‘язків студентами групи, питання проживання в гуртожитку, 
стан індивідуальної роботи зі студентами та батьками. Кожен перший понеділок 
місяця проводяться засідання методичного об‘єднання кураторів груп та 
викладачів. 

Для більш кваліфікованого, раціонального вирішення різних проблем, до 
їх розв‘язання, розуміння, формування поглядів, звичок, до участі у виховному 
процесі залучаються спеціалісти центру зайнятості, центру соціальних служб 
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для сім‘ї, дітей та молоді, відділу у справах сім‘ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету міської ради. Студенти коледжу є волонтерами. 

  Серед основних заходів виховання в коледжі проведено зустріч з: 
- психологом з метою адаптації студентів – першокурсників у новому 

соціальному середовищі та розвинені сприятливих міжособистісних зв‘язків у 
групі; 

- юристом на тему: «Відповідальність неповнолітніх за скоєння 
правопорушень»; 

- лікарем-наркологом; 
- собріологом; 
- лікарем-гінекологом, інфекціоністом на тему: «Репродуктивне здоров'я 

нації» на виконання державної програми. З цими спеціалістами підтримуються 
тісні зв‘язки протягом навчального року.  

В коледжі створено і активно діє найвищий орган студентського 
колективу – студентська рада, до складу якої входять 13 студентів. Це є прояв 
демократизації освіти, умова формування громадянської позиції. Засідання ради 
проводиться кожний четвертий вівторок місяця. Студентське самоврядування не 
лише репрезентує студентську громаду коледжу, а й ефективно діє: від захисту 
прав студентів до раціональної організації їхнього дозвілля. 

Дієвою є й робота студентської ради гуртожитків, де проживає 36% 
студентів (101 особа). Рада працює під керівництвом вихователя у тісному 
контакті із студентською радою коледжу. 

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на 
основі його кошторису, відповідно до нормативно-інструктивних документів, 
які її регламентують. 

Джерелами формування кошторису навчального закладу є: 
кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої та вищої освіти для забезпечення вивчення 
дисциплін в обсязі Державних стандартів освіти; 

кошти юридичних та фізичних осіб; 
благодійні внески юридичних і фізичних осіб – 53500 грн. 
Витрати по загальному фонду: 
Отримано фінансування по загальному фонду в сумі 2894700 грн. 
- витрачено на заробітну плату 1632800 грн. 
- нарахування на заробітну плату 570300 грн. 
- виплачено стипендії 620000 грн. 
- комунальні платежі 71600 грн. 
Витрати по спеціальному фонду: 
Поступило коштів 1010438 грн. 
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- витрачено на заробітну плату 164019 грн. 
- нарахування на заробітну плату 77526 грн. 
- комунальні послуги  664878 грн. 
Закуплено за рік предметів і матеріалів на суму 46561 грн. 
Придбано матеріалів для проведення поточного ремонту аудиторій на 

суму 15000  грн. 
На поточний ремонт гуртожитків витрачено 21000 грн. 
Оплата послуг (зв'язок, податок, страхування) 28960 грн. 
На протязі 2015 року придбано літератури на суму 2,4 тис.грн.  
Проблеми, над якими працює навчальний заклад: 
- активізація роботи щодо використання у навчальному процесі 

інформаційно-комунікаційних технологій; 
- впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних 

технологій; 
- поліпшення профорієнтаційної роботи, ретельний конкурсний  

відбір на навчання сільської молоді, що забезпечить відносно 
вищі можливості для сприймання навчального матеріалу та 
організації самостійної роботи майбутніх спеціалістів; 

- зміцнення зв‘язків з підприємствами і організаціями АПК, 
поліпшення бази практичного навчання; 

- повне забезпечення навчально-виховного процесу сучасними 
підручниками, в т.ч. і електронними, навчальними посібниками, 
нормативними та інструктивними матеріалами. 
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6.13. Звіт про роботу інституту післядипломної освіти та дорадництва 
 

Підсумовуючи роботу з підвищення кваліфікації в Подільському  
державному аграрно-технічному університеті, необхідно зазначити, що у 2015  
році проведено навчання за програмою підвищення  кваліфікації керівників і 
спеціалістів агропромислового комплексу Хмельницької області, викладачів 
ВНЗ І-П рівнів акредитації та фахівців інших категорій загальною кількістю  
409 осіб. 

За звітний період помітно активізувався процес фахового підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників університету: на базі науково-
дослідних установ Національної академії агарних наук України та ВНЗ України 
підвищення кваліфікації пройшли 176 науково-педагогічних працівників 
університету. 

Таблиця 6.13.1 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2015 р. 

№ 
з/п Факультет Стажування Закордонне 

стажування 
Загальна 
кількість 

1 Економічний 59 2 61 

2 Агротехнологій і 
природокористування 29  29 

3 Інженерно-технічний 45 2 47 

4 
Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

19 2 21 

5 Ветеринарної медицини 18  18 
Разом по університету 170 6 176 

 
У зв‘язку з необхідністю покращення відповідності системи аграрної 

освіти потребам виробництва, з метою формування і закріплення на практиці 
професійних компетентностей та вдосконалення професійних практичних 
навичок і вмінь зі спеціальності в умовах сучасного виробництва для 
проходження стажування науково-педагогічних працівників університету в 
умовах виробництва в інституті післядипломної освіти та дорадництва 
затверджено  базові господарства.  

В січні-лютому цього року 66 науково-педагогічних працівників 
університету пройшли стажування  на виробництві. 

З метою надання науково-методичної допомоги ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації організовано підвищення кваліфікації на кафедрах університету 70 
викладачів  коледжів і технікумів. 
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З ініціативи Державної установи «Науково-методичний центр 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 
«Агроосвіта» на базі Інституту післядипломної освіти та дорадництва у 2015 
році організовано курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
навчальної дисципліни «Технічна механіка» зі спеціальності 5.10010102 
―Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва‖ 
аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.  

Метою проведення заходу стало вивчення стану методичного 
забезпечення та вирішення основних завдань з поліпшення якості викладання 
навчальної дисципліни «Технічна механіка» викладачами ВНЗ І-ІІ рівнів. 
Науковцями університету розроблено комплекс навчально-методичного 
забезпечення курсів підвищення кваліфікації викладачів зі спеціальності 
5.10010102 ―Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 
виробництва‖ аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. 

З метою підвищення рівня професійної педагогічної майстерності для 
науково-педагогічних працівників університету організовано курси підвищення 
кваліфікації з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності, слухачами 
яких стали  152 викладачі. 

Університет активно співпрацює з різними державними структурами в 
питаннях надання освітніх послуг в плані підвищення кваліфікації. 

Найбільш плідною є співпраця з Хмельницьким обласним центром 
зайнятості. Оскільки університет став переможцем в тендері з підвищення 
кваліфікації слухачів з числа безробітних громадян за напрямами «Основи 
адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С: Підприємство», 
«Менеджмент у виробничій (невиробничій) діяльності», «Основи 
підприємницької діяльності», «Догляд за газонами та формувальне обрізування 
кущів засобами малої механізації»,  «Основи ландшафтного дизайну та 
озеленення населених місць» . 

У 2015 році за рахунок коштів центру зайнятості підвищення кваліфікації 
пройшли  67 осіб.   

Згідно укладених угод з Хмельницькою обласною організацією 
Товариства сприяння обороні України проведено підвищення кваліфікації 35 
фахівців. 

Перепідготовка із здобуття другої вищої освіти. На сьогодні, за 
скороченим терміном навчання, за спеціальностями «Облік і аудит» та 
«Менеджмент організацій» другу вищу освіту в Інституті післядипломної 
освіти та дорадництва здобувають 52 студенти. 
 


