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ВСТУП
Історія Подільського державного аграрно-технічного університету бере
свій початок зі створення сільськогосподарського факультету в складі першого
університету незалежної Української держави – Кам’янець-Подільського
державного українського університету.
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.
Урочисте відкриття сільськогосподарського факультету відбулось 22
жовтня 1919 р. ректором університету, професором Іваном Огієнком. Першим
деканом факультету було призначено приват-доцента Сергія Бачинського. 26
лютого 1921 р. факультет реорганізовано в інститут, а першим ректором
призначено професора Олексія Полонського.
В 1930 році сільськогосподарський інститут розділено на два вищих
навчальних заклади: інститут технічних культур та зоотехнічний інститут.
Інститут технічних культур готував агрономів та проіснував у Кам’янціПодільському до 1933 року. В 1933 році його було приєднано до Житомирського
сільськогосподарського інституту. Зоотехнічний інститут здійснював підготовку
зоотехніків і перебував у Кам’янці-Подільському до 1935 року. Потім його було
переведено до Херсона.
На початку 1930-х усі навчальні заклади міста зазнали сильної соціальної
«чистки». Було репресовано багато професорів та доцентів, які викладали на
той час в інституті (всього засуджено і страчено 28 осіб). В роки Другої світової
війни 55 випускників загинули смертю хоробрих.
26 жовтня 1954 року, за пропозицією Міністерства вищої освіти України,
Рада Міністрів СРСР видала розпорядження про відновлення діяльності
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
У 1960-1980-х роках значно покращилась матеріально-технічна база
інституту. В 1964 році збудовано головний корпус, в 70-80приміщення факультетів механізації сільського господарства, економічного,
ветеринарної медицини, нові гуртожитки із спортивним комплексом для
студентів, 4 житлових будинки для викладачів.
В ці роки 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
держаних
установах
Хмельницької,
Вінницької,
Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей. Багато з них
трудяться в інших областях України та за кордоном.
Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 року за №
856 Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституту надано статус
Подільської державної аграрно-технічної академії.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. за
номером № 472 р. прийнята пропозиція Міністерства аграрної політики України
про реорганізацію Подільської державної аграрно-технічної академії в
Подільський державний аграрно-технічний університет.
Сьогодні університет – це потужний навчально-науково-виробничий центр
південно-західного регіону України. Він має сучасну матеріально-технічну базу
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і кадрове забезпечення для підготовки фахівців, конкурентоспроможних на
сучасному ринку праці.
На сьогодні у структурі університету функціонує 4 факультети:
 агротехнологій і природокористування (6 кафедр, 5 спеціальностей);
 ветеринарної медицини і технологій у тваринництві(6 кафедр, 2
спеціальності);
 економічний (5 кафедр, 5 спеціальностей);
 інженерно-технічний (8 кафедр, 6 спеціальностей).
Крім того, у структурі університету функціонують, навчально-науковий
інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки, науково-дослідний інститут
круп’яних культур ім. О. Алексєєвої та структурні підрозділи: 7 коледжів –
Хотинський, Кіцманський, Новоушицький, Шепетівський, Кам'янецьПодільський, Бучацький та Снятинський, а також ботанічний сад, науководослідний центр «Поділля», ветеринарна клініка, студентська навчальна ферма,
лабораторія «Навчальна пасіка», колекційний плодовий сад, навчально-наукова
бібліотека.
Навчально-виховний процес в університеті забезпечують близько 260
науково-педагогічних працівників, в тому числі 30 докторів наук, професорів і
близько 200 кандидатів наук, доцентів. Загально кількість студентів у всіх
структурних підрозділах і формах навчання – біля 7000.
Гордістю університету є випускники різних років, які у свій час працювали
і зараз працюють в аграрному секторі та інших галузях народного господарства
України. Серед них державні і політичні діячі, науковці, знані виробничники,
фахівці, службовці Збройних сил України, Служби Безпеки України і органів
внутрішніх справ. Багато випускників удостоєні високих державних нагород і
відзнак.
Багато випускників вишу – Герої Соціалістичної Праці і Герої України.
Долинюк Євгенія Олексіївна і Ткачук Григорій Іванович удостоєні звання Двічі
Героїв Соціалістичної Праці. Почесного звання Героя Соціалістичної Праці,
удостоєні випускники: Вакарюк М.М., Глуханюк З.Д., Квасницький О.В.,
Кравчук Р.О., Лендюк Ю.В., Ліщук В.Д., Лятавський А.В., Мазур М.М.,
Новицький А. І., Пробитий І.В., Середа М.С., Стецько В.І., Целех Г.Ф.,
Щепановський А.М.
Звання Героїв України присвоєно випускнику агрономічного факультету,
Заслуженому працівнику сільського господарства України Іващуку Петру
Володимировичу і випускнику економічного факультету Гуті Івану
Миколайовичу.
До 1991 року Депутатами Верховної Ради колишніх СРСР і УРСР
обирались наші випускники: Долинюк Є.О., Лендюк Ю.В., Скринчук Л.Ю.,
Стецько В.І., Ткачук Г.І., Щепановський А.М.
Народними депутатами України різних скликань (з 1991 р.) обиралися
випускники Йосип Вінський, Вячеслав Дубицький, Анатолій Корчинський
Микола Любенчук, Віталій Олуйко, Іван Рудик, Іван Томич, Сергій Тимчук,
Василь Чуднов, Василь Ядуха.
Значна кількість випускників є Заслуженими працівниками сільського
господарства, Заслуженими діячами науки і техніки, Заслуженими
працівниками освіти, Заслуженими агрономами. Випускник Роїк М.В. обраний
академіком, а Цвігун А.Т. – членом-кореспондентом НААН України
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Багато випускників різних років працювали і працюють головами обласних
і районних адміністрацій, керівниками департаментів, фермерських
господарств, аграрних підприємств різних форм власності.
Наприклад, головами обласних адміністрацій Хмельницької, ІваноФранківської, Тернопільської та інших областей працювали випускники нашого
університету Загородній Михайло Васильович, Коломийчук Василь
Степанович, Присяжнюк Анатолій Йосипович, Прус Леонід Іванович, Хоптян
Валентин Антонович, Чуднов Василь Михайлович, Ядуха Василь Степанович.
Теоретична і практична підготовка сучасних фахівців для аграрного
сектору в університеті орієнтується на кваліфікованих ефективних господарів
землі, які мають необхідний запас фахових знань, володіють сучасною технікою
та технологією сільськогосподарського виробництва.
Університетом укладено більше 500 угод на проведення практик. Студенти
проходять
практику
у
паспортизованих
базових
передових
сільськогосподарських підприємствах, які відповідають вимогам програми, в 15
областях України, зокрема:
1. Хмельницька область: Корпорація «Сварог Вест Груп», ТОВ «ЕнселкоАгро»,ТОВ
НВА
«Перлина-Поділля»,ТОВ
«Агропрогрес-В»,
Філія
птахофабрика «Авіс»ПАТ Птахогосподарство «Червоний прапор»;
2. Тернопільська область: ТзОВ «Бучачагрохлібпром», ФГ «Гадз», яке має
800га саду, закладено за новітніми світовими технологіями, ТОВ «Корпорація
Колос ВС», ФГ «Перспектива»;
3. Чернівецька область: ТзОВ «Україна», Корпорація «Сварог Вест
Груп»,ТОВ «Агрофірма імені Суворова», Вижницька районна державна лікарня
ветеринарної медицини;
4. Івано-Франківська область: ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПП
«Аронія», Коломийська районна державна лікарня ветеринарної медицини;
5. Вінницька область: ТОВ «Авангард»,ТОВ «Лан», ФГ «Відродження»;
6. Миколаївська область: ПП«Моноліт - Вознесенськ»;
7. Київська область: ТОВ «Агробіф», ПАТ Національно-страхова компанія
«Оранта», Клініка ветеринарної медицини «Вет Альянс», ПАТ «Фітобанк»;
8. Житомирська область: ТОВ «Хмільницьке», ПСП «імені Шевченка»;
9. Рівненська область: ПСП «Іванівське», ПАТ Гощанський завод
продтоварів;
10. Волинська область: СВК «Урожай», ДУ «Волинська обласна фіто
санітарна лабораторія»;
11. Львівська область: ПАТ «Кредобанк»;
12. Полтавська область: АФ «Куйбешеве»;
13. Кіровоградська область: ТОВ «Хлібороб»;
14. Чернігівська область: СТОВ «Джунеба Нова»;
1. Закарпатська область: ФОП «Гречка Василь Васильович».
Студенти нашого університету отримали змогу навчатися в рамках проекту
«Університет міжнародних програм», організованого компанією КЕРНЕЛ,
однією з найпотужніших агропромислових компаній України. Співпраця
університету з базовими підприємствами:
1.
ВАТ
«Кам’янець-Подільськ-сільмаш»-інженерно-технічний
факультет.
2.
ВАТ
«Кам’янець-Подільський
електромеханічний
завод»-
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інженерно-технічний факультет.
3.
Філія птахофабрика «Авіс»ПАТ Птахогосподарство «Червоний
прапор»- факультет ветеринарної медицини.
4.
ТзОВ «Перлина - Поділля» - факультет ветеринарної медицини.
5.
Вижницька районна державна лікарня ветеринарної медицинифакультет ветеринарної медицини.
6.
ТзОВ «Адамівка- Агро»- інженерно-технічний факультет.
7.
ТзОВ «Хуторянські ковбаси»- факультет ветеринарної медицини.
8.
ТзОВ «Верест» -інженерно-технічний факультет.
9.
Підприємства, які зацікавлені в додатковому залученні студентів в
перспективі їх працевлаштування: ТОВ «Агрофірма імені Суворова»,ТзОВ
«Оболонь -Агро»,Філія «Мрія»ТзОВ «НІБУЛОН»,СВК «Летава», ТОВ
«Гуменецьке», ПАТ «Хмельницькробгосп», ТОВ «Агросолюшин», СТОВ
«Волиця», ТОВ «Святець», ТОВ «Козацька Долина», ПП «Колос».
Завдяки активній співпраці науковців університету із міжнародними
організаціями були підписані численні угоди щодо міжнародного
співробітництва із кращими господарствами, вишами, науковим установами:
США, Польщі, Німеччини, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швеції,
Швейцарії, Австрії, Данії, Норвегії, Голландії, Фінляндії, Пакистану та інших
країн. Практичний та методичний досвід із питань оволодіння новими
прогресивними технологіями, набутий науково-педагогічними працівниками та
студентами на більше, ніж двох тисячах ферм, застосовується в багатьох
сільськогосподарських підприємствах України.
Стратегія розвитку університету будується на перспективі повноцінної
інтеграції в європейський освітньо-науковий простір.
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1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
1.1. Структура університету
У звітному році з метою підвищення ефективності освітньої діяльності та
управління структурними підрозділами, упорядкування штатів і штатних
нормативів відбулася реорганізація факультетів університету. На сьогодні у
структурі університету функціонує 4 факультети:
 агротехнологій і природокористування;
 ветеринарної медицини та технологій у тваринництві;
 економічний;
 інженерно-технічний.
Крім того, у структурі Університету діє Навчально-науковий інститут
підвищення кваліфікації та перепідготовки, Науково-дослідний інститут
круп’яних культур ім. О. С. Алексеєвої та відокремлені структурні підрозділи: 7
коледжів в Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській
областях (Хотинський, Кіцманський Новоушицький, Шепетівський, Кам'янецьПодільський, Бучацький та Снятинський), ботанічний сад, науково-дослідне
господарство «Поділля», ветеринарна клініка, студентська навчальна ферма,
колекційний плодовий сад, навчально-наукова бібліотека на 855 тис.
примірників наукової, навчальної та спеціальної літератури.
Навчальний процес, наукову, методичну та виховну роботу в університеті у
2017 році здійснювали 28 кафедр (табл. 1.1).
Кафедри університету (станом на 01.01.2018 р.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Таблиця 1.1

Факультет агротехнологій і природокористування
Геодезії та землеустрою
Рослинництва, селекції та насінництва
Садівництва, овочівництва і садово-паркового господарства
Екології і збалансованого природокористування
Землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин
Агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Годівлі, розведення тварин і технології кормів
Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії
Мікробіології і фармакології та гігієни тварин
Інфекційних та інвазійних хвороб
Нормальної та патологічної морфології і фізіології
Економічний факультет
Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Обліку і оподаткування
Економіки, підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
Інформаційних технологій
Фінансів, банківської справи та страхування
Інженерно-технічний факультет
Машиновикористання в АПК
Ремонту машин та енергообладнання

20
21
22
23
24
25
26
27
28

11

Сільськогосподарських машин і механізованих технологій
Енергетики та електротехнічних систем в АПК
Охорони праці та фізичного виховання
Професійної освіти
Транспортних технологій та засобів АПК
Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Соціально-гуманітарних дисциплін
Математичних дисциплін і моделювання
Фізики і загальнотехнічних дисциплін

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

Реорганізація структурних підрозділів ПДАТУ

Факультети, інститути станом на
7.10.2016 р.


Інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки
Кафедри станом на 7.10.2016 р.



Факультети, інститути станом на
27.10.2017 р.
Навчально-науковий
інститут
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
Кафедри станом на 27.10.2017 р.

 Технологія
виробництва
продукції
тваринництва
 Технологія виробництва
 Технології переробки і стандартизації продукції тваринництва
продукції тваринництва

і

переробки

 Ветеринарного акушерства та хірургії
 Внутрішніх хвороб та гігієни тварин

 Ветеринарного акушерства, внутрішньої
патології та хірургії
 Мікробіології, фармакології та гігієни
тварин

 Історії, філософії та права
 Іноземних мов

 Соціально-гуманітарних дисциплін

 Фізико-математичних та
загальнотехнічних дисциплін

 Математичних дисциплін і моделювання
 Фізики і загальнотехнічних дисциплін

1.2. Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності
Освітній процес в університеті забезпечує 261 науково-педагогічний
працівник, у тому числі 24 внутрішніх та 3 зовнішніх сумісники. 20 науковопедагогічних працівників виконують навчальне навантаження з погодинною
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оплатою праці (табл. 1.3, табл. 1.4).

Таблиця 1.3
Якісний склад науково-педагогічних працівників
(станом на 01.01.2018 р.)
Науковий ступінь

Вчене звання

Доктор наук

Кількість

професор

23

доцент

7

професор
Кандидат наук
Без наук. ст.

доцент

135

без вч. зв.

46

без вч. зв.

50
Всього:

261

Таблиця 1.4

Аналіз штатного розпису кафедр
на 2017-2018 навчальний рік (станом на 09.11.2017 р.) – у ставках
в т.ч.
№ з/п

Назва кафедри

Всього
професорськовикладацький
склад

1

2

3

штат.
перс.

погод.
опл.

4

5

Всього
навчальнодопоміжний
персонал

РАЗОМ

ПВС,
%

НОП,
%

6

7=3+ 6

8

9

Факультет агротехнологій та природокористування
1
2

3

4

5

6

Геодезії
та
землеустрою
Рослинництва,
селекції,
насінництва
Садівництва,
овочівництва
і
садово-паркового
господарства
Екології
і
збалансованого
природокористуван
ня
Землеробства,
ґрунтознавства та
захисту рослин
Агрохімії, хімічних
і
загальнобіологічни
х дисциплін

Всього по факультету

10,65

10,65

-

2

12,65

90,6
1

9,79

9,85

9,85

-

2

11,85

100

-

9,92

9,92

-

4

13,92

80,1
8

19,82

5,25

5,25

-

2

7,25

100

-

6,37

6,37

-

2

8,37

100

-

6,6

6,6

-

2

8,6

81,3
4

18,66

48,64

48,64

-

14

62,64

92,0
2

7,98
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Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Годівлі, розведення
93,6
7
тварин і технології 6,27
6,27
2,5
8,77
4
кормів
Технології
виробництва
і
8
переробки
8,05
8,05
1
3
11,05 100
продукції
тваринництва
Ветеринарного
акушерства,
70,3
9
11,45
11,45 4
15,45
внутрішньої
1
патології та хірургії
Мікробіології
і
56,7
10 фармакології
та 7,05
7,05
2
9,05
4
гігієни тварин
Інфекційних
та
93,5
11
5,88
5,88
2
7,88
інвазійних хвороб
4
Нормальної
та
патологічної
77,3
12
8,11
8,11
2
10,11
морфології
і
6
фізіології
81,9
Всього по факультету
46,81
46,81 15,5
62,31
3
Економічний факультет
Менеджменту,
публічного
93,9
13
8,25
8,25
2
10,25
управління
та
2
адміністрування
Обліку
і
14
6,59
6,59
1
7,59
100
оподаткування
Інформаційних
76,4
15
5,95
5,95
2
7,95
технологій
7
Економіки,
підприємництва,
16
10,5
10,5
1
11,5
100
торгівлі та біржової
діяльності
Фінансів,
93,8
17 банківської справи 8,9
8,9
1
9,9
2
та страхування
92,8
Всього по факультету
40,19
40,19 7
47,19
4
Інженерно-технічний факультет
Машиновикористан
18
7,56
7,56
3
10,56 70
ня в АПК
Ремонту машин та
72,9
19
5,12
5,12
4
9,12
енергообладнання
6
Сільськогосподарсь
ких
машин
і
93,7
20
6,4
6,4
2
8,4
механізованих
5
технологій
Енергетики
та
61,9
21 електротехнічних
9,12
9,12
3,5
12,67
4
систем в АПК
22 Охорони праці та 9,05
9,05
2,5
11,55 78,1

6,36

-

29,69

43,26
6,46
22,64
18,07

6,08
23,53
-

6,18
7,16
30
27,04
6,25

19,35
18,18

14

фізичного
виховання
23
24

25

Професійної освіти
Транспортних
технологій
засобів АПК
Тракторів,
автомобілів
енергетичних
засобів

5,1

та 5,86
та

5

8

5,1

-

1

6,1

88,2
4

11,76

53,86

-

3

8,86

64,7
1

35,29

5

-

2

7

72,2
2

27,78

66,8
9
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Соціально91,8
26 гуманітарних
12,96
12,96 3
15,96
3
дисциплін
Математичних
27 дисциплін
і 5
5
1
6
80
моделювання
Фізики
і
94,6
28 загальнотехнічних
7,32
7,32
2
9,32
4
дисциплін
88,8
Всього по факультету
25,28
25,28 6
31,28
2
214,1
277,1 85,4
Всього по університету 214,13
63
3
3
6
Всього по факультету

53,21

53,21

-

21

74

33,11

8,17
20
5,36
11,18
14,54

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 2017 р. було
здійснене оцінювання науково-педагогічних працівників університету. В
оцінюванні взяли участь 28 кафедр університету, всього було оцінено
195 науково-педагогічних працівників. Рівень роботи 4 науково-педагогічних
працівників було оцінено як «високий», 170 науково-педагогічних працівників –
«достатній», незадовільний рівень роботи виявлено в 21 науково-педагогічного
працівника (табл. 1.5).
Таблиця 1.5
Результати щорічного оцінювання діяльності науково-педагогічних
працівників ПДАТУ (грудень 2017 р.)
№
з.п.

1
2
3
4

Назва кафедри

НПП,
що пройшли
оцінювання

Оцінка рівня
діяльності

низький

Факультет агротехнологій та природокористування
Геодезії та землеустрою
10
Рослинництва, селекції та насінництва
6
Садівництва, овочівництва і садово9
паркового господарства
Екології
та
збалансованого
6
-

середній
10
5
9
6

15

5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

природокористування
Землеробства, ґрунтознавства та захисту
6
5
рослин
Агрохімії,
хімічних
та
9
9
загальнобіологічних дисциплін
Всього по факультету
46
44
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Годівлі, розведення тварин і технології
4
4
кормів
Технологія виробництва і переробки
8
3
5
продукції тваринництва
Ветакушерства, внутрішньої патології та
11
3
7
хірургії
Мікробіології, фармакології та гігієни
7
1
6
тварин
Інфекційних та інвазійних хвороб
6
6
Нормальної та патологічної морфології і
7
3
4
фізіології
Всього по факультету
43
10
32
Економічний факультет
Менеджменту, публічного управління і
7
7
адміністрування
Обліку і оподаткування
7
7
Інформаційних технологій
6
2
3
Економіки, підприємництва, торгівлі та
9
9
біржової діяльності
Фінансів,
банківської
справи
і
11
11
страхування
Всього по факультету
40
2
37
Інженерно-технічний факультет
Машиновикористання в АПК
8
2
6
Ремонту машин та енергообладнання
6
6
С.- г. машин і механізованих технологій
6
6
Енергетики та електротехнічних систем в
6
2
4
АПК
Охорони праці та фізичного виховання
11
11
Професійної освіти
3
2
1
Транспортних технологій та засобів АПК
4
4
Тракторів, автомобілів та енергетичних
4
2
2
засобів
Всього по факультету
48
8
40
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Соціально-гуманітарних дисциплін
11
1
10
Математичних дисциплін і моделювання
2
2
Фізики і загальнотехнічних дисциплін
5
5
Всього по факультету
18
1
17
Всього по університету
195
21
170

16

Рис.1.1. Результати щорічного оцінювання НПП ПДАТУ у 2017 році
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2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
2.1. Навчальна робота
Навчальний процес в університеті здійснюється відповідно до Конституції
України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта XXI століття»,
Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року, матеріалів
колегій МОН України, нормативних та розпорядчих документів Міністерства
освіти і науки та Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Освітню діяльність в цілому за IV рівнем акредитації університет здійснює
відповідно до рішення АК України (протокол №109 від 3 червня 2014 р.).
Організацію навчального процесу здійснювали 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.
Розроблено та запроваджено освітні програми та навчальні плани згідно з
вимогами Закону України «Про вищу освіту».
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Ліцензовані галузі знань, спеціальності ПДАТУ станом на 01.09.2017 року
Шифр
галузі
01

Освіта/Педагогіка

та

Ліцензований обсяг

Термін дії
сертифікату про
акредитацію

50

01.07.2025

40
225

01.07.2019
01.07.2019

100
50
40
80

01.07.2025
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2018

150

01.07.2018

60
200
50

01.07.2025
01.07.2025
01.07.2025

150

01.07.2018

206
208
211
274
275

Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва
Садово-паркове господарство
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (автомобільний транспорт)

60
220
100
50
100

01.07.2021
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2019
01.07.2019

281

Публічне управління та адміністрування

50

01.07.2019

Код
спеціальності

Галузі знань

015

поведінкові

051
071

05

Соціальні
науки

10

Природничі науки

072
073
076
101

14

Електрична інженерія

141

19

Архітектура та будівництво

20

Аграрні
науки
продовольство

193
201
203

21

Ветеринарна медицина

27

Транспорт

28

Публічне управління
адміністрування

05
07

Соціальні
науки

та

Управління
адміністрування

та

та

поведінкові
та

Таблиця 2.1.

204

Назва спеціальності
Ступінь бакалавра
Професійна освіта (Технологія виробництва і
переробки продуктів сільського господарства)
Економіка
Облік і оподаткування

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
051

Економіка

10

01.07.2018

071
072
073
074

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування

250
50
130
30

01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018

19

10

Природничі науки

076
101

14

Електрична інженерія

141

19

Архітектура та будівництво

20

Аграрні
науки
продовольство

193
201
203

та

204
208
211
274
275

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (автомобільний транспорт)
Ступінь магістра
Професійна освіта (Технологія виробництва і
переробки продуктів сільського господарства)

5
55

01.07.2018
01.07.2018

150

01.07.2018

60
150
75

01.07.2025
01.07.2018
01.07.2018

120

01.07.2018

190
80
50
110

01.07.2018
01.07.2018
01.07.2019
01.07.2019

40

01.07.2025

21

Ветеринарна медицина

27

Транспорт

01

Освіта/Педагогіка

015

05

Соціальні
науки

051

Економіка

35

01.07.2018

07

Управління
адміністрування

10
19

Природничі науки
Архітектура та будівництво

071
072
073
076
101
193
201
203

50
20
20
15
13
30
75
20

01.07.2018
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2022
01.07.2025
01.07.2025

20

Аграрні
науки
продовольство

30

01.07.2018

206

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва
Садово-паркове господарство

20

01.07.2021

208

Агроінженерія

165

01.07.2022

211
275

Ветеринарна медицина
Транспортні технології (автомобільний транспорт)

70
10

01.07.2018
01.07.2018

281

Публічне управління та адміністрування

20

01.07.2019

21
27
28

та

поведінкові

Ветеринарна медицина
Транспорт
Публічне управління
адміністрування

та

та

та

204

Всього

3923

20
Таблиця 2.2
Напрями підготовки та спеціальності, за якими здійснюється освітня
діяльність
№
з/п

Шифр та
найменування галузі
знань

1

0101

2

0305

3

4

5
6

7

8

9

Педагогічна
освіта

Код та найменування напряму
підготовки

6.010104

Професійна освіта.
(Технологія виробництва і
переробки
продуктів
сільського господарства)
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Облік і аудит

Термін дії
Рівень
сертифіакреди- кату про
тації
акредитацію
ІІ

01.07.2025

6.030504
Економіка
та
6.030508
підприємництво
6.030509
Менеджмент і
0306
6.030601 Менеджмент
адміністрування
Екологія,
охорона
навколишнього
Природничі
0401
6.040106 середовища
та
науки
збалансоване
природокористування
Транспортні технології (за
Транспорт
і
6.070101
видами транспорту)
0701 транспортна
інфраструктура 6.070106 Автомобільний транспорт
Геодезія
та
Геодезія, картографія та
0801
6.080101
землеустрій
землеустрій
6.090101 Агрономія
Лісове і садово-паркове
6.090103
Сільське
господарство
0901 господарство і
Технологія виробництва і
лісництво
6.090102 переробки
продукції
тваринництва
Енергетика
та
електротехнічні системи в
6.100101
агропромисловому
Техніка
та
комплексі
енергетика
1001
аграрного
Процеси,
машини
та
виробництва
обладнання
6.100102
агропромислового
виробництва

ІІ
ІІ
ІІ

01.07.2019
01.07.2025
01.07.2019

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2021

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2018

1101 Ветеринарія

ІІ

01.07.2018

6.110101

Ветеринарна медицина
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Таблиця 2.3
Спеціальності, за якими здійснюється освітня діяльність
№
з/п

Шифр та
найменування галузі
знань

1

01

2

05

Код та найменування
спеціальності

ОС БАКАЛАВР
Освіта/Педагогіка 015
Професійна
освіта
(Технологія
виробництва
і
переробки
продуктів
сільського
господарства)
Соціальні
та 051
Економіка
поведінкові науки
071
Облік і оподаткування
072
073
076

3

10

Природничі науки

101

4

14

Електрична
інженерія

141

5

19

6

20

Архітектура
та 193
будівництво
Аграрні науки та 201
продовольство
203
204

206
208
7

21

8

27

Ветеринарна
медицина
Транспорт

211
274
275

9

28

Публічне
281
управління
та
адміністрування

Фінанси,
банківська
справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Екологія
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
Геодезія
та
землеустрій
Агрономія
Садівництво
та
виноградарство
Технологія
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва
Садово-паркове
господарство
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Автомобільний
транспорт
Транспортні технології
(автомобільний
транспорт)
Публічне управління та
адміністрування
ОС МАГІСТР

Рівень
акредитації

Термін дії
сертитфікату про
акредитацію

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2025

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2021

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2018

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2019

ІІ

01.07.2019

22
1

01

Освіта/Педагогіка

2

05

Соціальні
та 051
поведінкові науки
Управління
та 071
адміністрування
072

07

015

073
076
3

10

Природничі науки

4

19

Архітектура
будівництво

101

та 193
201
203

5

20

Аграрні науки та
продовольство

204

206
208
6

21

7

27

8

28

Ветеринарна
медицина
Транспорт

211
275

Публічне
281
управління
та
адміністрування

Професійна
освіта
(Технологія
виробництва
і
переробки
продуктів
сільського
господарства)
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси,
банківська
справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Екологія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво
та
виноградарство
Технологія
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва
Садово-паркове
господарство
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Транспортні технології
(автомобільний
транспорт)
Публічне управління та
адміністрування

ІV

01.07.2025

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2019

ІV

01.07.2019

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2022

ІV

01.07.2025

ІV

01.07.2025

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2021

ІV

01.07.2022

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2018

ІV

01.07.2019

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму,
демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будьяких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій; він
спрямований на створення умов для самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства та держави у кваліфікованих фахівцях.
2.2. Формування контингенту студентів
У Подільському державному аграрно-технічному університеті формування
якісного складу абітурієнтів проводилося за всіма спеціальностями освітньої
діяльності університету бюджетної та контрактної форм навчання згідно з
ліцензією, виданою 02.10.2014 р. за № 527286 серія АЕ.
Станом на 01.01.2018 р. на факультетах, у навчально-консультаційних
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центрах і коледжах університету загалом навчається 6326 студентів
(минулорічний показник – 7462 студентів). За кошти державного бюджету вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та освітніми
ступенями бакалавра, магістра здобувають 4296 студентів (минулорічний
показник – 4914 студентів), за кошти фізичних та юридичних осіб –
2030 студентів (минулорічний показник – 2548 студентів) (табл. 2.4).
Порівняно з минулим роком загальна кількість студентів зменшилась на
15%. Менша кількість студентів першочергово пояснюється скасуванням
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
Кількість студентів, що навчаються на факультетах університету за
державним замовленням, порівняно з минулим роком зменшилася на 13%.
Однією з причин зменшення кількості студентів платної форми навчання є
порушення умов контракту та відрахування за власним бажанням, а також
переведення найкращих за рейтингом студентів або студентів, що потребують
соціального захисту і навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на
вакантні місця державного замовлення. Головною причиною відрахування є
порушення студентами навчального плану, причому переважно на 1–2 курсах.
Для збереження контингенту студентів під час їх навчання в університеті
вживаються такі заходи:
 попередження недисциплінованих студентів здійснюються під час
старостатів;
 проведення кураторами виховних бесід зі студентами, які не відвідують
заняття;
 зв’язок з батьками студентів або з підприємством, яке направило на
навчання, та взаємодія з ними;
 рейтингова система оцінювання знань;
 створення гідних умов життя та відпочинку студентів у гуртожитках;
 заохочення кращих студентів подяками, нагородами та грошовими
преміями;
 посилення виховної роботи серед студентів, контролю за їх успішністю з
боку деканатів, кураторів груп;
 залучення органів студентського самоврядування до виховної роботи.
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Рис.2.1. Контингент студентів ПДАТУ денної форми навчання в розрізі
факультетів
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Рис.2.2. Динаміка контингенту студентів ПДАТУ за роками
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Таблиця 2.4
Інформація про контингент студентів в розрізі напрямів підготовки та
спеціальностей
а) денна форма навчання станом на 01.01.2018 р.
Спеціальність

Рівень освіти/ОКР
Бакалавр
Магістр

у т. ч.

Всього

держ.
держ.
ком.
держ.
ком.
Факультет агротехнологій і природокористування
Агрономія
148
64
41
17
270
189
Екологія
15
10
10
4
39
25
Геодезія та землеустрій
53
23
15
10
101
68
Садівництво і виноградарство
15
1
10
2
28
25
Садово-паркове господарство
31
8
13
4
56
44
Всього на факультеті
262
106
89
37
494
351
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Ветеринарна медицина
158
147
44
22
371
202
Технологія виробництва і
переробки
продукції
107
15
31
0
153
138
тваринництва
Всього на факультеті
265
162
75
22
524
340
Економічний факультет
Економіка
13
25
9
5
52
22
Підприємництво, торгівля і
10
7
6
0
23
16
біржова діяльність
Фінанси, банківська справа і
23
23
11
2
59
34
страхування
Облік і оподаткування
14
25
15
17
71
29
Менеджмент
41
34
13
3
91
54
Публічне
управління
і
0
6
8
5
19
8
адміністрування
Всього на факультеті
101
120
62
32
315
163
Інженерно-технічний факультет
Професійна освіта. ТВППСГ.
18
4
9
3
34
27
Агроінженерія
222
46
60
38
366
282
Енергетика, електротехніка,
97
43
0
0
140
97
електромеханіка
Транспортні технології
43
21
9
1
32
52
Автомобільний транспорт
22
10
0
0
74
22
Всього на факультеті
402
124
78
42
646
480
Разом в університеті
1030
512
304
133
1979 1334

ком.
81
14
33
3
12
143
169
15
184
30
7
25
42
37
11
152
7
84
43
22
10
166
645

б) заочна форма навчання станом на 1.01.2018 р.
Рівень освіти/ОКР
у т.ч.
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
Всього
держ. ком.
держ.
ком.
держ.
ком.
Факультет агротехнологій і природокористування
Агрономія
60
133
27
7
227
87
140
Екологія
6
10
3
5
24
9
15
Геодезія та землеустрій
1
52
12
15
80
13
67
Садівництво і виноградарство
5
0
8
0
13
13
0
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Садово-паркове господарство
8
14
7
5
34
15
Всього на факультеті
80
209
57
32
378
137
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Технологія виробництва і
переробки
продукції
34
135
8
3
180
42
тваринництва
Всього на факультеті
34
135
8
3
180
42
Економічний факультет
Економіка
4
33
5
10
52
9
Підприємництво, торгівля і
6
4
3
5
18
9
біржова діяльність
Фінанси, банківська справа і
8
55
5
10
78
13
страхування

19
241

Облік і оподаткування

15

141

9

45

Менеджмент
Публічне
управління
адміністрування
Всього на факультеті

і

138
138
43
9
65

9

116

6

25

4

36

5

9

156
54

0

0

4

10

14

4

10

69

372

59

313

9
31

38
191

24
83

14
108

0

114

33

81

4
0
44
148

47
21
411
1341

16
4
160
398

31
17
251
943

31
244
28
Інженерно-технічний факультет
Професійна освіта. ТВППСГ.
11
5
13
Агроінженерія
47
77
36
Енергетика, електротехніка,
33
81
0
електромеханіка
Транспортні технології
12
27
4
Автомобільний транспорт
4
17
0
Всього на факультеті
107
207
53
Разом в університеті
252
795
146

в) відокремлені структурні підрозділи ПДАТУ (станом на 01.01.2018 р.)
Найменування
структурного
підрозділу
Бучацький коледж
ПДАТУ
Коледж ПДАТУ
Кіцманський
технікум ПДАТУ
Новоушицький
коледж ПДАТУ
Снятинський коледж
ПДАТУ
Хотинський коледж
ПДАТУ
Шепетівський
коледж ПДАТУ
Всього

Форма навчання
Всього
Денна
Заочна
В тому числі
В тому числі
В тому числі
Всього
Всього
Всього
держ. ком.
держ. ком.
держ. ком.
579

519

60

-

-

-

579

519

60

833

692

141

158

91

67

991

783

208

436

386

50

18

-

18

454

386

68

288

280

8

-

-

-

288

280

8

243

243

0

-

-

-

243

243

0

247

235

12

12

12

-

259

247

12

176

98

78

16

8

8

192

106

86

2802

2453

349

204

111

93

3006

2564

442

27
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600
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500
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Рис. 2.3. Контингент студентів у відокремлених структурних підрозділах
ПДАТУ
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Таблиця 2.5

Причини відрахування студентів ПДАТУ у 2017 р.
Причина
відрахування

бакалаври
денна

спеціалісти

заочна

всього

магістри

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

Всього

Невиконання
навчального плану

62

89

151

16

22

38

8

3

11

200

За власним бажанням

10

19

29

5

1

6

0

6

6

41

Неявка на сесію

3

1

4

0

5

5

0

1

1

10

Неявка з академічної
відпустки

6

5

11

3

0

3

6

1

7

21

Сімейні обставини

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Неявка на ДЕК

1

5

6

4

0

4

4

2

6

16

14

39

53

0

8

8

7

6

13

74

Неукладання
контракту

0

3

3

0

0

0

0

1

1

4

За результатами ДЕК

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Не приступили
занять протягом
днів

до
10

2

0

2

0

0

0

6

0

6

8

Вступ
до
іншого
навчального закладу

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Попереднє одержання
вищої освіти за держ
замовленням

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Пропуски занять

1

0

1

0

0

0

1

0

1

2

100

162

262

28

36

64

33

20

53

379

Порушення
контракту

Всього

умов

Таблиця 2.6
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Динаміка руху студентів денної форми навчання
№
з/п
1.

2.

3.

Назва показника

2014
бак. спец. маг.

Всього студентів у
ВНЗ
на
01.10. 1786
відповідного року
Кількість
студентів,
яких
відраховано, 64
всього
у т. ч.:
за
академічну 41
неуспішність
за грубі порушення
0
дисципліни
у зв’язку з переводом
1
до інших ВНЗ
інші причини
22
Кількість студентів, які
зараховані на старші 42
курси, всього
у т. ч. переведених із
5
інших ВНЗ;
поновлених
на
37
навчання

всьо
го

Роки

2015
бак. спец. маг.

2321 1617

2213 1527

254

398

2179 1567

0

441

2008

133

31

22

186

108

19

16

143

102

28

33

163

51

91

14

12

117

69

10

6

85

62

16

8

86

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

9

7

80

5

5

1

4

4

всьо
го

240

244

2

всьо
го

2017
бак. спец. маг.

356

291

4

всьо
го

2016
бак. спец. маг.

28

41

46

64

5

4

41

23

17

10

68

39

12

76

1
3

10

58

38

12

25

75

36

1

37

70

0

2

72

5

4

1

5

1

0

0

1

26

19

2

27

34

0

2

36

9

6

30
2.3. Підсумки прийому на навчання студентів у 2017 році
Вступна кампанія у 2017 р. проводилася на підставі «Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2016 р. № 1515/29645 (зі
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 637 від
24.04.2017), Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного
університету» (протокол № 3 вченої ради ПДАТУ від 24 листопада 2016 р.) та
інших чинних нормативно-правових документів.
За результатами літньої вступної кампанії ПДАТУ у 2017 році загалом
студентами університету стала 1171 особа, що на 23,4% менше, аніж 2016 року
(1528 осіб). Однак це зменшення здебільшого зумовлене скасуванням ОКР
«Спеціаліст», адже минулого року 33,7% усіх вступників університету
розпочало навчання за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Рис. 2.4. Динаміка результатів прийому на навчання
Якщо ж порівняємо результати вступу за освітніми рівнями «Бакалавр» та
«Магістр», помітимо збільшення – на 8,9% та 30,4% відповідно.

Рис. 2.5. Динаміка прийому на навчання за ОР «Бакалавр» та «Магістр»
Цього року значно скоротився прийом на навчання за державним
замовленням. Загальна кількість студентів, що навчатимуться за кошти
державного бюджету, складає 530 осіб, що на 46,5% менше рівня 2016 року (973
особи). Однак цей показник знову здебільшого пов'язаний з відсутністю
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прийому на ОКР «Спеціаліст», адже скорочення державного замовлення за ОР
«Магістр» склало 29,2% порівняно з 2016 роком; всього маємо 181 особу.
Кількість студентів ОР «Бакалавр», що навчатимуться за державним
замовленням, порівняно з рівнем 2016 року скоротилась на 7% і склала 349
осіб.
Набір на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2017 році склав
641 особу, що на 13,4% більше за рівень 2016 р., у тому числі на ОР «Бакалавр»
– 410 осіб (більше на 21,5% порівняно з 2016 р.), на ОР «Магістр» – 231 особа
(більше на 83,1% порівняно з 2016 р.).
Отже, порівняно з 2016 роком, кількість вступників за освітніми рівнями
«Бакалавр» та «Магістр» зросла.

Освітній
ступінь
Форма навчання
Фінансування
Кількість
студентів
Разом
У т. ч.
Всього

Таблиця 2.7

Аналіз вступу до ПДАТУ у 2017 році
Бакалавр
Д

Денна

299

К

Д

186

50

485

Магістр
Заочна

К

Д

224

123

274
759

За державним замовленням
530

Денна

К

Д

115

58

Заочна

К

116

238

174
412
За кошти фізичних та юридичних
осіб
641
1171

Освітній ступінь «Бакалавр»
За державним замовленням на ОР «Бакалавр» навчання розпочнуть 299
студентів денної форми навчання (на 3,2% менше за рівень 2016 р.), за кошти
фізичних та юридичних осіб – 186 (на 25,8% більше за рівень 2016 р.).
Загальна чисельність вступників на ОР «Бакалавр» денної форми
навчання склала 485 осіб, що є на 7,8% більшим від рівня 2016 р. З них 126 осіб
вступило на 1-й курс із нормативним терміном навчання, 35 – на 2-й (3-й) курс
із нормативним терміном навчання, 324 – на 1-й курс зі скороченим терміном
навчання. Отже, спостерігаємо позитивну динаміку за усіма показниками.

Рис. 2.6. Динаміка зарахування на денну форму навчання ОР «Бакалавр»
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За заочною формою навчання на ОС «Бакалавр» зараховано 274 особи,
що на 8,8% більше, порівняно з минулим роком. Серед них за державним
замовленням – 50 осіб (на 24,2% менше за рівень 2016 р.), за кошти фізичних та
юридичних – 224 особи (на 18,9% більше за рівень 2016 р.). З них 35 осіб
вступило на 1-й курс із нормативним терміном навчання, 94 – на 2-й курс із
нормативним терміном навчання, 145 – на 1-й курс зі скороченим терміном
навчання. Загалом на ОР «Бакалавр» зараховано 759 осіб (табл.2.8):
Детальніше розглянемо результати вступної кампанії у розрізі
факультетів.
Таблиця 2.8
Зарахування в розрізі факультетів на ОС «Бакалавр»
Факультет
Факультет
агротехнологій
природокористування
Факультет
ветеринарної
медицини
технологій у тваринництві
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
РАЗОМ

і
і

Всього
зараховано

Денна форма

Заочна
форма

185

112

73

202

136

66

121
251
759

62
175
485

59
76
274

Рис. 2.7. Зарахування на ОС «Бакалавр» в розрізі факультетів
Як можемо бачити з рис. 2.8, кількість студентів, зарахованих на ОР
«Бакалавр» на факультеті агротехнологій і природокористування, порівняно з
минулим роком, зросла на 4,9% і склала 185 осіб. Серед них 112 студентів
навчатиметься на денній формі навчання, 73 – на заочній; 87 – за державним
замовленням, 98 – за кошти фізичних та юридичних осіб. Найбільш
популярною спеціальністю факультету стабільно залишається 201 «Агрономія».
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Рис. 2.8. Зарахування вступників денної форми навчання на факультет
агротехнологій і природокористування в розрізі спеціальностей
На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
кількість зарахованих вступників, порівняно з минулим роком, зросла на 21,8%
і склала 202 особи. Серед них 136 студентів навчатимуться на денній формі
навчання, 66 – на заочній; 70 – за державним замовленням, 132 – за кошти
фізичних та юридичних осіб. Найбільш популярною спеціальністю факультету
є 211 «Ветеринарна медицина». Водночас варто відзначити поліпшення
показників на спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва», де кількість студентів, зарахованих на денну форму
навчання, порівняно з 2016 роком, зросла на 46%.

Рис. 2.9. Зарахування вступників денної форми навчання на факультет
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві в розрізі спеціальностей
На інженерно-технічному факультеті – зросла на 10,4% і склала 251 особу.
Серед них 175 студентів навчатимуться на денній формі навчання, 76 – на
заочній; 156 – за державним замовленням, 94 – за кошти фізичних та
юридичних осіб. Найбільш популярною спеціальністю факультету є
208 «Агроінженерія».
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Рис. 2.10. Зарахування вступників денної форми навчання на інженернотехнічний факультет в розрізі спеціальностей
Негативну динаміку спостерігаємо лише на економічному факультеті, де
кількість зарахованих вступників, порівняно з минулим роком, скоротилася на
12,3% і склала 121 особу. Серед них студентами денної форми навчання стало
всього 62 осіб, заочної – 59; 36 – за державним замовленням, 85 – за кошти
фізичних та юридичних осіб.

Рис. 2.11. Зарахування вступників денної форми навчання на економічний
факультет в розрізі спеціальностей
Освітній рівень «Магістр»
Загальна кількість вступників денної форми навчання на ОР «Магістр»
склала 238 осіб, що на 12,2% більше показника 2016 року. Попри те, що
державне замовленням скоротилось на 43,9% – зараховано 123 особи, – за
кошти фізичних та юридичних осіб навчатиметься 115 осіб, що на 80% більше
за показник 2016 року.
За заочною формою навчання на ОР «Магістр» зараховано 174 особи, що
на 38,5% більше рівня минулого року, в т.ч. за державним замовленням – 58
особа, за кошти фізичних та юридичних осіб – 116.
Разом на ОР «Магістр» до університету у 2017 році зараховано 412 осіб
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(табл.2.9).
Таблиця 2.9
Зарахування в розрізі факультетів на освітній рівень «Магістр»
Факультет
Факультет
агротехнологій
природокористування
Факультет ветеринарної медицини
технологій у тваринництві
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
РАЗОМ

і
і

Всього
зараховано

Денна форма

Заочна форма

115

66

49

57

49

8

124
116
412

60
63
238

64
53
174

Рис. 2.12. Динаміка зарахування на ОР «Магістр» у розрізі факультетів
Кількість студентів, зарахованих на ОР «Магістр» на факультеті
агротехнологій і природокористування, порівняно з минулим роком, зросла на
14% і склала 115 осіб. Серед них 66 студентів навчатиметься на денній формі
навчання, 49 – на заочній; 64 – за державним замовленням, 51 – за кошти
фізичних та юридичних осіб.

Рис. 2.13. Зарахування вступників на ОР «Магістр» факультету агротехнологій і
природокористування в розрізі форм навчання
На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
кількість зарахованих вступників, порівняно з минулим роком, зросла на 12,3%
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і склала 57 осіб. Серед них 49 студентів навчатимуться на денній формі
навчання, 8 – на заочній; 37 – за державним замовленням, 20 – за кошти
фізичних та юридичних осіб.

Рис. 2.14. Зарахування вступників на факультет ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві в розрізі спеціальностей
На інженерно-технічному факультеті кількість зарахованих вступників
зросла на 17,2% і склала 116 осіб. Серед них 163 студенти навчатимуться на
денній формі навчання, 53 – на заочній; 49 – за державним замовленням, 67 – за
кошти фізичних та юридичних осіб.

Рис. 2.15. Зарахування вступників денної форми навчання на інженернотехнічний факультет в розрізі спеціальностей
На економічному факультеті кількість зарахованих вступників, порівняно
з минулим роком, зросла на 42,7% і склала 124 особи. Серед них студентами
денної форми навчання стали 60 осіб, заочної – 64; 31 – за державним
замовленням, 93 – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Рис. 2.16. Зарахування вступників на економічний факультет в розрізі
спеціальностей

37
Таблиця 2.10
Випускники відокремлених структурних підрозділів ПДАТУ, зараховані на скорочений термін навчання
Коледжі
№

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кам.-Под.

Кіцмань

Бучач

Нова Ушиця Шепетівка

Снятин

Хотин

Інші

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна

1.

201 «Агрономія»

21

2.

101 «Екологія»

3

3.

193
«Геодезія
землеустрій»

та

4.

203 «Садівництво
виноградарство»

та

5.

206
«Садово-паркове
господарство»

1

6.

204
«Технологія
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва»

17

7.

211
«Ветеринарна
медицина»

28

8.

208 «Агроінженерія»

35

7

9.

141«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»

23

12

10.

015
освіта»

5

1

11.

275
«Транспортні
технології»

«Професійна

3

3

8
6

1

1

9
1

7
2

6

4

9

2

1

1

12

4

2
1

6

2

2

1

1

1

15

13

9

3

1

15

14

4

3

4

3

1

5

30
8

2
2

1
6

3

4

13

2

1
1

1

1

1

37

15

24

7

11

6

15

11

38
12.

274
«Автомобільний
транспорт»

9

3

13.

073 «Менеджмент»

9

4

14.

071
«Облік
оподаткування»

15.

051 «Економіка»

5

16.

072
«Фінанси,
банківська справа та
страхування»

2

17.

281
«Публічне
управління
та
адміністрування»

6

18.

076 «Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
ВСЬОГО
РАЗОМ

1

3
1

і

1

1

7

5

1

1

25

1

2

13

9

2

9

14

9

11

3

9
1

1

1

1

1

2

1

2

3

3

2

165

46
211

13

15
28

31

16
47

27

11
38

4

15
19

1

1

1

1

1

1

1

8

4

14

12

19

17

235

104

26

38

339

39

211
Коледж ПДАТУ
Кіцманський коледж
бучацький коледж
Новоушицький коледж
Шепетівський коледж
Снятинський коледж
Хотинський коледж
Інші

339

28
47
38

19 26

38

Рис. 2.17. Випускники відокремлених структурних підрозділів, зараховані
на навчання до ПДАТУ у 2017 р.
Таблиця 2.11
Результати зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних
і юридичних осіб у ІІ турі вступної кампанії ПДАТУ
Магістратура

зараховані

наявно місць
до ліцензії

подано заяв

зараховані

18

0

18

30

12

4

2

28

2

2

0

2

0

0

2

0

та 30

15

2

1

1

15

1

3

2

4

203 «Садівництво та 25
виноградарство»

23

0

0

0

10

7

0

0

5

206
«Садово- 30
паркове
господарство»

28

0

0

0

10

2

2

2

6

204
«Технологія 75
виробництва
та
переробки продукції
тваринництва»

53

3

17

15

7

2

1

7

211
«Ветеринарна
медицина»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

208
«Агроінженерія»

100

79

16

13

80

42

12

12

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1

201 «Агрономія»

100

77

2

101 «Екологія»

30

3

193 «Геодезія
землеустрій»

40

25

18

14

2

10

1 на базі
ПЗСШ

19

№

1 стн

ліцензія

всього

Бакалаврат

поповнення 23 курсів
всього подано
заяв
поп. 2-3
курсу

заочна форма

ліцензія

наявно
місць до
ліцензії

1

40
9

141
75
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»

50

9

10

015
«Професійна 25
освіта»

24

1

11

275
«Транспортні 50
технології»

38

12

274 «Автомобільний 25
транспорт»

13

073 «Менеджмент»

8

0

0

0

0

1

1

20

10

5

5

1

1

1

5

0

0

0

17

2

2

2

0

0

0

0

20

1

1

1

10

0

0

0

14

071
«Облік
оподаткування»

і 150 100

4

6

6

20

4

5

4

15

051 «Економіка»

20

8

10

5

5

10

1

2

1

16

072
«Фінанси, 50
банківська справа та
страхування»

32

9

8

8

10

0

1

0

17

281
«Публічне 25
управління
та
адміністрування»

25

0

0

0

10

0

2

0

18

076
20
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»

19

4

3

3

5

2

3

2

86

250

88

43

31

ВСЬОГО

25

855 636

65

98

3

0

39

4

45

1

2

2.4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освіти ПДАТУ ґрунтується на
положеннях Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556VII, та на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської
асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України
„Системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009.
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
2. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального
закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
3. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
4. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів;
5. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
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управління освітнім процесом;
6. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
7. забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти.
Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та
перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, зароблених студентами,
поліпшення освітніх програм, мотивація співробітників, покращення рівня
викладання. Фактично система якості освіти складається із таких підсистем:
 забезпечення якості;
 оцінки якості;
 вдосконалення якості освіти.
За результатами розгляду питань оптимізації вищої освіти, підвищення
якості навчання, наукової та виховної роботи вченою радою університету
затверджено та реалізовано заходи щодо підвищення якості підготовки
фахівців:
1. Досягнення стовідсоткового забезпечення навчальних дисциплін
навчально-методичними матеріалами, їх друк та розміщення у внутрішньоуніверситетській мережі.
2. Використання мультимедійного обладнання під час проведення
лекційних і семінарських занять.
3. Запровадження інтерактивних технологій навчання та електронного
тестування для поточного контролю.
На
сучасному
етапі
інтенсивне
впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес для університету є стратегічним
пріоритетом, адже є необхідною умовою формування інформаційного
суспільства та конкурентоспроможної економіки.
Пріоритетним завданням Університету є його всебічне представлення в
інформаційному просторі. Важливим кроком у досягненні цієї мети є розробка
та підтримка веб-ресурсів, що забезпечують висвітлення інформації в мережі
Інтернет про історію, діяльність та перспективи університету.
Одним із важливих показників діяльності університету та його окремих
навчальних підрозділів є успішність і якість знань студентів (табл. 2.12).
Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 н. р. свідчить,
що найкращі показники продемонстровано на факультеті агротехнологій і
природокористування, де найвищий загальний відсоток успішності – 99,7%, а
якісний показник становить 76,8%. Середній бал успішності склав 4,22.
В цілому по університету загальний показник успішності за літню
екзаменаційну сесію 2016-2017 н. р. склав 92,6%, а якісний показник
успішності – 72,7%, що цілком відповідає ліцензійним вимогам.
Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. свідчить,
що найвищий результат за середнім балом успішності показав факультет
ветеринарної медицини і технологій тваринництва, де середній бал складав –
4,55.
Середній показник балу по університету становив – 4,18. Тобто бачимо
зростання показника в порівняні до літньої сесії. Першочерговою причиною
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цього є введення рейтингової системи оцінювання знань, особливо актуальної
для здобувачів освіти державної форми – студенти бажають досягати вищих
результатів, адже від цього залежить питання отримання стипендії.
Щодо якісного показника успішності, найвищий результат показав
факультет агротехнологій і природокористування, де даний показник становив
71,8%.
Дуже низький результат продемонстрував інженерно-технічний факультет
– якісний показник тут на рівні 49,4%. Середнє значення якісного показника
успішності по університету склало 62,6%.

Рис. 2.18. Середній бал успішності студентів у розрізі факультетів за
літню екзаменаційну сесію 2016-2017 рр.

Рис. 2.19. Середній бал успішності студентів у розрізі факультетів за
зимову екзаменаційну сесію 2017-2018 рр.
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Таблиця 2.12

Інформація про успішність і відвідування занять студентами
а) за ІІ семестр 2016-2017 н. р.
Середній бал успішності

Загальний показник успішності, %

Якісний показник успішності, %

По факультету

На 1 студента

По факультету

На 1 студента

113

190

98

12

3

4,22

99,73

76,84

2315

9,48

1200

4,88

26

147

134

23

87

20

4

13

3,68

91,16

74,8

2979

16,4

1155

6,3

5

401

344

60

217

65

2

57

3,79

85,79

69,1

4250

10,1

1402

3,3

5

585

554

91

308

93

62

31

4.05

88,68

66,72

751

2,1

278

0,66

33

247

239

65

122

46

6

8

4,22

97,62

75,93

1294

396

1,45

21

1796

1684

352

924

322

86

112

3,99

92,60

72,68

11589

4431

3,32

64

6,083
3
8,83

Кількість груп з 100% успішністю

Склали на змішані оцінки

413

Отримали одну чи більше «2»

Склали на «4» і «5»

416

Тільки на «3»

Склали на «5»

Факультет
агротехнологій
і 505
природокористування
Факультет технології
виробництва
і
182
переробки продукції
тваринництва
Факультет
ветеринарної
422
медицини
Інженерно-технічний
587
факультет
Економічний
248
факультет
Всього
1944

Склали екзамени з усіх предметів

До початку сесії

Факультет

Пропуски
В тому числі
Всього
без поважних
причин

Фактично брали участь в сесії

Кількість студентів

44
б) за І семестр 2017-2018 н. р.
Загальний показник успішності, %

Якісний показник успішності, %

По факультету

На 1 студента

По факультету

На 1 студента

92

10

16

4,16

94,42

71,8

987

2,0

492

1

6,0

88

153

61

6

36

4,55

88,74

69,95

5353

25,5

2238

10,9

1,0

116

194

71

49

197

3,88

74,15

49,4

845

1,3

425

0,7

8,0

75

135

76

2

18

4,13

95,37

68,6

1835

6,0

647

2,1

31,0

413

648

300

67

267

4,25

84,25

62,6

9020

4,6

3802

2

46,0

Кількість груп з 100% успішністю

Середній бал успішності

166

Отримали одну чи більше «2»

Склали на змішані оцінки

134

Тільки на «3»

Склали на «4» і «5»

Факультет
агротехнологій
і 491 418 402
природокористування
Факультет
ветеринарної
медицини
і 517 344 308
технологій
у
тваринництві
Інженерно-технічний
629 627 430
факультет
Економічний
306 306 288
факультет
Всього
1943 1695 1428

Пропуски
В тому числі
Всього
без поважних
причин

Склали на «5»

Склали екзамени з усіх предметів

До початку сесії

Факультет

Фактично брали участь в сесії

Кількість студентів
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Результати ректорського контролю знань
Відповідно до «Положення про моніторинг та контроль якості навчання у
ПДАТУ» (Пр. №10 від 29 травня 2014 р.), згідно з наказом ректора № 214 від
06 листопада 2017 року та за затвердженим графіком з 13 по 24 листопада 2017
року серед студентів ПДАТУ було організовано написання ректорських
контрольних робіт. Ректорський контроль якості підготовки студентів є
контролем стійкості знань, умінь та навичок та проводиться за навчальною
програмою відповідних дисциплін для перевірки готовності студентів до
підсумкового контролю.
Варто зауважити, що загалом студенти університету продемонстрували
досить високий рівень знань. Зокрема, за результатами перевірки ректорських
контрольних робіт середній бал склав 4,19, абсолютний показник успішності –
99,0 %, якісний показник успішності становить 76,8 %. Найвищий середній бал
продемонстровано на факультеті агротехнологій і природокористування – 4,3,
найвищим тут є також якісний показник успішності – 88,1%. Найгірші
результати було показано на економічному факультеті: середній бал – 4,02,
абсолютна успішність – 93,3%, якісна успішність – 65,4%.

Рис. 2.20. Порівняння результатів ректорського контролю з показниками літньої
екзаменаційної сесії
На факультеті агротехнологій і природокористування середній бал
успішності склав 4,3, абсолютний показник успішності – 100%, якісний
показник успішності – 88,1%. Найнижчий середній бал у студентів напряму
підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» та «Агрономія» – 4,2
(якісний показник успішності – 80% та 85% відповідно). У студентів напряму
підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовищ та збалансоване
природокористування» - середній бал склав 4,4 (якісний показник успішності –
100%); «Лісове і садово-паркове господарство» - 4,6 (якісний показник
успішності – 87,5%).
На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві середній
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бал успішності склав 4,26, абсолютний показник успішності – 100%, якісний
показник успішності – 78,88%. У студентів напряму підготовки «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» середній бал склав 4,15
(якісний показник успішності – 75,65%). У студентів напряму підготовки
«Ветеринарна медицина» середній бал склав 4,03 (якісний показник успішності
– 81,03%).
На інженерно-технічному факультеті середній бал успішності склав 4,18,
абсолютний показник успішності – 100%, якісний показник успішності – 83,8%.
Найнижчий середній бал у студентів напряму підготовки «Транспортні
технології» - 3,7 (якісний показник успішності – 71,4%). У студентів напряму
підготовки «Процеси, машини та обладнання АПК» середній бал склав 4,1
(якісний показник успішності – 88,8%); «Енергетика та електротехнічні системи
в АПК» – 4,25 (якісний показник успішності – 75,0%).
На економічному факультеті середній бал успішності склав 4,02,
абсолютний показник успішності – 93,3%, якісний показник успішності –
65,4%. Найнижчий середній бал у студентів напряму підготовки «Облік і
оподаткування» - 2,7, абсолютний показник успішності – 93,3% (якісний
показник успішності – 65,4%). У студентів напряму «Фінанси і кредит» – 3,9
(якісний показник успішності – 71,5%); «Економіка підприємства» середній бал
склав 4,6 (якісний показник успішності – 100%); «Менеджмент» - 4,4 (якісний
показник успішності – 100%); «Облік і аудит» - 4,5 (якісний показник
успішності – 66,7%).
Таблиця 2.13
Результати проведення ректорських контрольних робіт

1.
2.
3.

4.

1.

успішні
сть%

Кафедра

Середні
й бал
Абсолю
тна
успішні
сть%
Якісна

Напрям
підготовки
Курс
/спеціальність
Факультет агротехнологій і природокористування
Екології
та
збалансованого
Заповідна справа
«Екологія»
3
4,4
100
природокористування
Геодезії
та ЗіК
Топографія
2
4,2
100
землеустрою
Агрохімії,
хімічних
і
Ботаніка
«Агрономія»
2
4,2
100
загальнобіологіч
них дисциплін
Садівництва,
Рекреаційне
овочівництва і ЛіСПГ
4
4,6
100
лісівництво
СПГ
Середній показник на факультеті
4,3 100,0
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Годівлі,розведен
Годівля с.г. тварин і ня тварин та
ТВППТ
3
4,3
100
технологія кормів
технології
кормів

№
Навчальна дисципліна
з/п

100
80
85

87,5
88,1

77,3
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2.

Технологія
виробництва
ТВППТ
ТВППТ
продукції
бджільництва
Цитологія,
гістологія,
ВМ
ТВППТ
ембріологія
Практичне
акушерство,гінеколо
Ветеринарна
гія
та
штучне ВМ
медицина
осіменіння
с.г.
тварин
Ветеринарна
Ветеринарна
мікробіологія
та ВМ
медицина
імунологія
Середній показник на факультеті
Інженерно-технічний факультет
Ремонту машин
Ремонту машин
та
енерго- ПМОАПВ
обладнання
АТ
Деталі машин
Фізики. та ЗТД

3.

Логістика

2.

3.

4.

5.

1.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

Транспортних
технологій
та ТТ
засобів АПК
Енергетики
та
Електроніка
та електротехнічЕнергетика
мікросхемотехніка
них систем в
АПК
Середній показник на факультеті
Економічний факультет
Менеджменту,
публічного
Маркетинг
«Менеджмент»
управління
і
адміністрування
Фінансів,банківс
Фінанси
«Фінанси
і
ької справи та
підприємства
кредит»
страхування
Економіки,
Національна
«Економіка
підприємництва,
економіка
підприємства»
торгівлі та БД
Обліку
і
Фінансовий облік
ОіА
оподаткування
Інформаційних
Облік
і
Статистика
технологій
оподаткування
Середній показник на факультеті

4

4,5

100

74,0

2

4,4

100

86,6

4

4,0

100

81,5

3

4,1

100

75

4,26

100,0

78,88

4

4,1

100

88,8

3

4,7

100

100

2
стн

3,7

100

71,4

4

4,25

100

75,0

4,18

100,0

75,03

3

4,4

100

88,8

3

3,9

100

71,5

3

4,6

100

100

4,5

100

66,7

2,7

66,7

3
стн
1
стн

4,02

93,3

_
65,4

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.
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Згідно зі звітами ДЕК, у 2017 році 1599 студент закінчив відповідний цикл
навчання за всіма формами навчання, здобув вищу освіту за відповідним рівнем
та отримав диплом встановленого зразка (табл.2.15).
Таблиця 2.14
Випуск фахівців у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ
у 2016-2017 н. р.
Шифр та назва спеціальності
Бучацький коледж ПДАТУ
Коледж ПДАТУ
Кіцманський технікум ПДАТУ
Новоушицький коледж ПДАТУ
Снятинський коледж ПДАТУ
Хотинський технікум ПДАТУ
Шепетівський коледж ПДАТУ
Всього

всього
198
285
179
118
82
77
72
1011

Випуск фахівців
денна
заочна
бюджет контракт бюджет контракт
144
30
12
12
183
36
22
44
104
12
33
30
92
4
11
11
76
6
51
14
12
33
31
4
4
683
133
94
101

Рис. 2.21. Випуск фахівців у відокремлених структурних підрозділах
ПДАТУ
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Таблиця 2.15

Випуск студентів ПДАТУ у 2017 році
ОКР бакалавр
Напрям підготовки (спеціальність)
201 Агрономія

Разом

денна

ОКР спеціаліст

заочна

держ. ком. держ. ком.

0

Агрономія

126

Разом
103

46

3

26

51

Екологія та
середовища

навколишнього

0
9

4

4

1

0

0

9

0

13

2

5

0

4

13

0

2

1

5

20

4

0

3

1

0

0

0

0

0

0

193 Геодезія

0

50

Геодезія, картографія та землеустрій

41

Землеустрій та кадастр

охорона

14

10

19

0

0

0

22

203 Садівництво і виноградарство

0

12

206 Садово-паркове госп-во

0

0

0

Лісове і садово-паркове господарство

7

0

0

Садово-паркове господарство

0

7

204 Технологія ВППТ

0

49

28

2

Технологія ВППТ

61

1

1

0

16

211 Ветеринарна медицина

0

62

52

10

0

Ветеринарна медицина

95

208 Агроінженерія

0

34
67

3
28

0

5

17

12

0

0

1

9

0

4

9

11

61

1

8
0

14

3

19

держ. ком. держ. ком.
4

0
9

12

заочна

6

101 Екологія

8

16

денна

17

0

28

держ. ком. держ. ком.

Разом

28

0

навколишнього
збалансованого

заочна

0

Плодоовочівництво та виноградарство
Екологія,
охорона
середовища
та
природокористування

денна

ОКР магістр

4

1

3

4

2

5

11

13

6

0

0
51

0

25
25

0

15

11

0

50
Процеси, машини та обладнання АПВ

112

37

3

31

41

0

2

0

1

0

1

28

18

3

7

0

6

0

0

9

Механізація сільського господарства

0

0

141 Електроенергетика, електротехніка,
електромеханіка

0

111

Енергетика та електротехнічні системи
105
АПК
015 Професійна освіта. ТВППСГ

0

Професійна освіта. ТВППСГ

1

274 Автомобільний транспорт

0

Автомобільний транспорт

2

275 Транспортні технології

0

Транспортні технології

28

Транспортні технології та засоби АПК

27

28

23
0

27
1

30

7

2

0

0

0

15

0

0
0

6

6

0

8

0

0

0

10

0

10

Організація і регулювання дорожнього
руху

0

0

7

2

3

0

2

Економічний факультет

0

0

0

073 Менеджмент

0

23

Менеджмент

25

3

9

1

4

2

14

2

12

2

1

1

0

0

3

11

0
0

0

0

17

076 Підпр-во, торг-ля,бірж. діял-ть

0

0

0

071Облік і оподат-ня

0

74

Облік і аудит

70

051 Економіка

0

Економіка підприємства

19

072 Фінанси, банк. справа та страх.

0

організацій

і

1

3

1

4

9

0

Менеджмент
адміністрування

1

9

5

0

2

6

0

0

18

8

0
0

20
5

50

0

5
0

24

65

5

2

11

0

6

60

0
2

1

8

30
2

0

0

0
32

0

4
6

1

4

21

0

51
Фінанси і кредит

24

281
Публічне
адміністрування
Всього

управ-ня

та

0

4

0

20

0
744

0

11

10
262

105

367

96

281
377

620

200
251

51

3

7

100

269

369

Рис. 2.22. Випуск фахівців ПДАТУ у розрізі 2015-2017 рр.
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2.6. Практична підготовка
Практична підготовка сучасних фахівців аграрного сектору орієнтується на
кваліфікованих ефективних господарів землі, які мають необхідний запас
фахових
знань,
володіють
сучасною
технікою
та
технологією
сільськогосподарського виробництва.
З цією метою в університеті створено науково-дослідний центр «Поділля»,
лабораторію «Навчальна пасіка», а також навчальну свиноферму.
Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх
форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та
графіком навчального процесу.
У рамках підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко
застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають
можливість студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку
праці.
За результатами 2016-2017 н. р. укладено 510 угод на проведення практики.
Студенти проходили практику у паспортизованих базових передових
сільськогосподарських підприємствах, які відповідають вимогам програми, в 15
областях України.
Також університет працює над розширенням співпраці з
виробничниками. Як наслідок цієї співпраці, станом на 13 лютого 2018 року в
базі договорів про співпрацю знаходиться 198 підприємств.
Договори про спільну діяльність ПДАТУ
Область/
Факультет
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Одеська
Київська/
Вінницька
ІваноФранківська
Запорізька
Миколаївська
Житомирська
Полтавська
Разом

Факультет
агротехнологій і
природокористування
57
11
9
1

Факультет
ветеринарної
медицини і
технологій у
тваринництві
16
5
1

Інженернотехнічний
факультет

Таблиця 2.16

Економічний
Разом
факультет

36
9
4

22
2
3

131
27
17
1

2

10

1

1

6

2

2

1

5

1

1
2
3
1
198

2
2
85

25

57

1
1
31

Підприємства, які зацікавлені в додатковому залученні студентів в
перспективі їх працевлаштування: ТОВ «Агрофірма імені Суворова», ТзОВ
«Оболонь-Агро», Філія «Мрія» ТзОВ «НІБУЛОН», СВК «Летава», ТОВ
«Гуменецьке», ПАТ «Хмельницькробгосп», ТОВ «Агросолюшин», СТОВ
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«Волиця», ТОВ «Святець», ТОВ «Козацька Долина», ПП «Колос», СФГ
«Перлина Поділля», Філія "Рідний край" ПрАТ "Зернопродукт МХП", СТЗОВ
виробнича фірма "Гуменецьке".
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 здійснювала науково-методична рада. Науковометодичною радою, зокрема, розроблено такі положення:
1. Про методичну комісію факультету ПДАТУ;
2. Про інституційний репозитарій ПДАТУ;
3. Про електронний курс освітнього середовища MOODLE ПДАТУ;
4. Про курси іноземних мов;
5. Про організацію і проведення I туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей ПДАТУ;
6. Нова редакція « Положення про вчену раду ПДАТУ».
7. Про дуальну освіту в ПДАТУ;
8. Про академічну доброчесність;
9. Про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу
освіту державного зразка в ПДАТУ;
10. Про навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки;
11. Про центр консалтингових послуг трансферу та комерціалізації
технологій;
12. Про відділ міжнародної навчально-виробничої практики і
працевлаштування ПДАТУ;
13. Про аспірантуру і докторантуру в ПДАТУ;
14. Про присвоєння почесного звання «Меценат ПДАТУ»;
15. Про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник
ПДАТУ»;
16. Про присвоєння почесного звання «Заслужений науково-педагогічний (
педагогічний ) працівник ПДАТУ»;
У 2017 році внесено зміни до положень:
1. Про організацію освітнього процесу у ПДАТУ;
2. Про робочу навчальну програму дисципліни;
3. Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених ПДАТУ.
З метою покращення якості надання освітніх послуг навчальним відділом
здійснювався постійний контроль за проведенням занять викладачами
університету, організовувались відвідування відкритих занять провідними
викладачами та представниками навчального відділу, результати яких
враховувались під час проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад.
Науково-методичною радою схвалено до друку 357 навчально-методичних
розробок та 10 навчально-методичних комплексів, 22 електронних навчальних
курсів розміщено на платформі MOODLE.
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Вченою радою ПДАТУ рекомендовано до друку та використання в
навчальному процесі 7 навчальних посібників.
Таблиця 2.17
Методичні матеріали, схвалені науково-методичною радою
університету у 2017 році до використання в навчальному процесі
Інструктивно-методичні
матеріали
друкованих
Кількість Навчальноштук
№
Навчальні
аркушів
Назва кафедри
штатних методичні
з/п
посібники
НПП
комплекси
на
на
всього одного всього одного
НПП
НПП
Факультет агротехнологій і природокористування
1 Геодезії та землеустрою
11
2
28
2,55 78,4 7,13
Рослинництва, селекції та
2
10
12
1,20 33,6 3,36
насінництва
Садівництва,
3 овочівництва і садово11
1
6
0,55 16,8 1,53
паркового господарства
Екології
та
4 збалансованого
9
1
2
0,22
5,6
0,62
природокористування
Землеробства,
5 ґрунтознавства та захисту
8
1
4
0,50 11,2 1,40
рослин
Агрохімії, хімічних та
6 загальнобіологічних
10
4
0,40 11,2 1,12
дисциплін
Всього по факультету
59
3
2
56
0,9 156,8 2,53
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Годівлі,
розведення
7 тварин
і
технології
12
1,71 33,6 4,80
кормів
7
Технологія виробництва і
8 переробки
продукції
18
1,80 50,4 5,04
тваринництва
10
Ветакушерства,
9 внутрішньої патології та
1
23
1,77 64,4 4,95
хірургії
13
Мікробіології,
10 фармакології та гігієни
1
13
1,63 36,4 4,55
тварин
8
Інфекційних
та
11
1
12
1,71 33,6 4,80
інвазійних хвороб
7
Нормальної
та
12 патологічної морфології і
8
1,00 22,4 2,80
фізіології
8
Всього по факультету
0
3
86
1,6 240,8 4,49
53
Економічний факультет

55
Менеджменту,
13 публічного управління і
2
11
1,22 3,42
адміністрування
9
14 Обліку і оподаткування
43
5,38 15,05
8
Інформаційних
15
29
4,14 11,60
технологій
7
Економіки,
16 підприємництва, торгівлі
29
2,64 7,38
та біржової діяльності
11
Фінансів,
банківської
17
2
33
2,75 7,70
справи і страхування
12
Всього по факультету
4
0
145 3,23 45,15
47
Інженерно-технічний факультет
Машиновикористання в
18
9
2
6
0,67 16,8
АПК
Ремонту
машин
та
19
7
2
5
0,71
14
енергообладнання
С.-г.
машин
і
20
7
3
0,43
8,4
механізованих технологій
Енергетики
та
21 електротехнічних систем
12
12
1,00 33,6
в АПК
Охорони
праці
та
22
12
1
3
0,25
8,4
фізичного виховання
Транспортних технологій
23
6
0,00
0
та засобів АПК
24 Професійної освіти
6
9
1,50 25,2
25 Трактори, автомобілів та
7
0,00
0
енергетичних засобів
Всього по факультету
3
2
38
0,55 106,4
66
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Соціально-гуманітарних
26
15
1
10
0,67
28
дисциплін
Математичних дисциплін
27
5
4
0,80 11,2
і моделювання
Фізики і
28
загальнотехнічних
7
18
2,57 50,4
дисциплін
Всього по факультету
27
0
1
32
1,35 89,6
252
10
8
357 1,42 638,75
Всього по університету

0,38
1,88
1,66
0,67
0,64
1,05
1,87
2,00
1,20
2,80
0,70
0,00
4,20
0,00
1,54
1,87
2,24
7,20
3,77
2,53
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3. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Пріоритетні напрями науково-інноваційної діяльності
Науково-інноваційна діяльність університету здійснювалася відповідно до
Законів України “Про вищу освіту ”, “Про наукову і науково-технічну діяльність
”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.
Пріоритетними напрямами науково-інноваційної діяльності були:
 збереження та вивчення генофонду гречки з метою створення
національного банку зародкової плазми роду Fagopyrum;
 розробка перспективних безвідходних технологій вирощування та
переробки гречки та інших польових культур;
 енергозбереження в аграрному виробництві;
 розробка та впровадження в клінічну практику ефективних методів
ветеринарного обслуговування продуктивних та дрібних домашніх тварин, в
тому числі проблеми захисту та регулювання чисельності безпритульних тварин
в регіоні;
 розробка
конструкцій
природно-техногенних
геоекосистем
з
підвищеними рівнями екологічної безпеки;
 сприяння конвергенції розвитку аграрної сфери до євростандартів.
3.2. Основні результати наукової та науково-технічної діяльності
Звітного року наукову і науково-технічну діяльність в університеті
провадили 278 осіб, з них 26 – докторів і 190 кандидатів наук. У розподілі
наукового кадрового потенціалу між підрозділами університету найбільшу
частку займає інженерно-технічний факультет – 24,5 відсотків. На другій
позиції – факультет агротехнологій і природокористування (21,9), а найменша
кількість наукового кадрового потенціалу зосереджена в науково-дослідному
інституті круп’яних культур – 1,4% від загальної чисельності університету. (рис.
3.1).

Рис. 3.1. Розподіл наукового кадрового потенціалу між підрозділами
університету
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Протягом 2017 року в університеті в межах кафедральної тематики
виконувалося 168 науково-дослідна робота, з яких 46 – зареєстровано в
УкрІНТЕІ, 12 – завершено і 156 досліджень є перехідними на наступні роки
(рис.3.2).
Кількість виконаних наукових і науково-технічних робіт за рахунок коштів
замовників, а саме – за госпдоговорами – становила 21 одиницю, що на 75,0%
більше 2016 року. За науковими напрямами госпдоговірні теми розподілені
таким чином: економічні науки – 7 одиниць, технічні науки, енергетика та
енергоефективність, машинобудування та приладобудування – 2, наукові
проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії,
харчових технологій та промислової біотехнології – 12 робіт.
Суттєвий вплив на ефективність наукової діяльності має її фінансування,
тому цей аспект знаходиться під постійним контролем керівництва
університету. Аналіз фінансування наукових досліджень у 2017 році засвідчив
332,4 тис. грн, з них 198,0 тис. грн – обсяг фінансування із загального фонду на
збереження Колекції світового генофонду гречки і 131,4 тис. грн надходжень до
спеціального фонду за результатами фінансування наукових і науково-технічних
робіт за госпдоговорами.

Рис. 3.2. Розподіл і кількість науково-дослідних робіт
Розподіл кількості госпдоговірних тем і надходжень від їх фінансування до
спеціального фонду в розрізі структурних підрозділів наведено на рис. 3.3.
Слід виокремити факультет агротехнологій і природокористування, яким
здійснено виконання чотирьох госпдоговірних тем на суму 45,0 тис. грн, що є
найбільшим надходженням коштів до спеціального фонду університету від
наукової діяльності серед структурних підрозділів.

58

Рис.
3.3. Розподіл кількості госпдоговірних тем і надходжень від їх фінансування до
спеціального фонду
В університеті та його підрозділах успішно функціонує Наукове товариство
студентів та молодих учених. Серед основних його здобутків 2017 року– 8
переможців всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт з
15 наших учасників, 4 наукових публікації у наукометричних базах Scopus і 2 –
у Web of Science.
Звітного року 593 здобувачів вищої освіти були учасниками різноманітних
всеукраїнських і 143 – міжнародних науково-технічних заходів. За результатами
цієї діяльності студентами університету опубліковано 737 наукових праць, з
яких 687 є самостійним доробком (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
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Науковий доробок здобувачів вищої освіти

з них
переможці

Участь
студентів у
наукових і
науковотехнічних
заходах

всеукраїнських

міжнародних

всеукраїнських

міжнародних

всього

самостійно

Факультет агротехнологій і
природокористування
Інженерно-технічний
факультет
Економічний факультет
Факультет
ветеринарної
медицини і технологій у
тваринництві
Навчально-науковий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки
Всього

з них

міжнародних

Назва факультету/інституту

Кількість
публікацій за
участю
студентів

всеукраїнських

Участь у конкурсах
студентських НДР

3

–

3

–

92

1

93

93

–

–

–

–

310

7

317

288

11

–

5

–

121

26

147

126

1

–

–

–

57

109

167

167

–

–

–

–

13

0

13

13

15

–

8

–

593

143

737

687

Чисельність молодих учених нараховувала 118 осіб, з яких – троє докторів
і 19 кандидатів наук, четверо докторантів і 81 аспірант. Ними опубліковано одну
одноосібну монографію, 35 наукових статей, а також 86 тез доповідей, у тому
числі 10 у закордонних виданнях (табл. 3.2).
Таблиця 3.2

Факультет агротехнологій і
природокористування
Інженерно-технічний
факультет
Економічний факультет
Факультет
ветеринарної
медицини і технологій у
тваринництві
Навчально-науковий
інститут
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки

Наукові праці
наукові статті
у тому числі

всього

тези доповідей
з них

у Scopus

у Web of
Science

всього

за
кордоном

Назва факультету/інституту

монографії
(одноосібні)

Публікаційна активність молодих учених

1

11

2

–

23

3

–

5

–

–

20

–

–

3

–

–

20

6

–

16

2

2

23

1

–

–

–

–

–

–
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Науково-дослідний інститут
круп’яних культур
Всього

–

–

–

–

–

–

1

35

4

2

86

10

2017 року для участі в конкурсному відборі проектів наукових робіт і
науково-технічних розробок молодих учених було представлено лише 2 проекти
(наукові керівники Корчак М.М. і Шелудченко Л.С.), які конкурсною комісією
університету було рекомендовано для подальшого проходження наукової та
науково-технічної експертизи у другому етапі конкурсного відбору.
Упродовж звітного періоду науково-педагогічними працівниками ПДАТУ
подано 33 заявки на видачу охоронних документів України. Отримано 18
патентів на корисну модель, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на
твір і один охоронний документ про реєстрацію авторського права на ДСТУ.
В розрізі структурних підрозділів лідером з інноваційної спрямованості
наукових і науково-технічних робіт є інженерно-технічний факультет, яким
отримано більше половини охоронних документів у загальній кількості
університету (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Інноваційна спрямованість результатів наукових і науково-технічних
робіт
Про динаміку кількісних характеристик інноваційної спрямованості
наукових і науково-технічних робіт університету свідчать дані таблиці 3.3.
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Таблиця 3.3
Показники інноваційної спрямованості наукових і науково-технічних
робіт у динаміці

Роки

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Кількість
отриманих
охоронних
документів,
одиниць
61
43
54
35
12
21

Абсолютне
відхилення, ±

Темп зростання, %

Темп приросту (±), %

базове

щорічне

базовий

щорічний

базовий

щорічний

–
–18
–7
–26
–49
–40

–
–18
11
–19
–23
9

–
70,5
88,5
57,4
19,7
34,4

–
70,5
125,6
64,8
34,3
175,0

–
–29,5
–11,5
–42,6
–80,3
–65,6

–
–29,5
25,6
–35,5
–65,7
75,0

Звітного року порівняно з попереднім кількість отриманих охоронних
документів була більшою на 9 одиниць, або 75,0 відсотків. Однак, протягом
останніх шести років спостерігається тенденція до зниження інноваційної
активності співробітників університету. І, як показують прогнозні розрахунки
(рис. 3.5), у випадку збереження цієї тенденції, ми ризикуємо до 2020 року
зменшити кількість охоронних документів до 8 одиниць.
Але, попри все, у звітному періоді науково-педагогічними і науковими
працівниками впроваджено за межами університету 19 розробок, що
підтверджено відповідними актами і договорами. За результатами цих
впроваджень спеціальний рахунок університету поповнився відповідною сумою
коштів, а автори і виконавці науково-дослідних робіт налагодили співпрацю для

Рис. 3.5. Фактичні і прогнозні рівні показників інноваційної спрямованості
наукових і науково-технічних робіт
подальшої діяльності.
Протягом 2017 року в університеті проведено понад 30 наукових і науковотехнічних заходів, з них – 5 всеукраїнських і 6 міжнародних науковопрактичних конференцій. Окрім того, у 2017 році університет був
співорганізатором двох міжнародних конференцій в Україні і в Польщі.
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Науково-дослідною частиною університету регулярно проводився
первинний моніторинг наявності профілів у пошуковій системі Google
Академія науково-викладацького складу, за результатами якого створено
профіль ПДАТУ. Станом на 26.01.2018 р. сумарний h–індекс університету
складає 18 при загальній кількості цитувань 2779, що є більшим, ніж у 2016 р.
відповідно на 5 і 1521 одиниць.

Рис. 3.6. Подільський державний аграрно-технічний університет у
наукометричній базі Google Scholar (на 26.01.2018)
Результати наукових досліджень університету оприлюднено в 6
одноосібних і 24 колективних монографіях, з яких – 15 за кордоном. Апробація
наукових досліджень шляхом опублікування тез доповідей становить 382
одиниці, в тому числі 35 за кордоном. А розподіл наукових статей в розрізі
структурних підрозділів свідчить про те, що найбільша їхня кількість
приходиться на факультет агротехнологій і природокористування – 45 одиниць.
Однак, в розрахунку на одного співробітника найкращу ситуацію бачимо в
науково-дослідному інституті круп’яних культур, де цей показник становить 3
наукових статті, а в середньому по університету – 0,7 (рис. 3.7).
Таблиця 3.4
Розподіл наукових статей за структурними підрозділами, одиниць
інші
наукометричні
бази

ПДАТУ

45

Google Scholar

Факультет
агротехнологій
і
природокористування

Index
Copernicus

Всього

Web of Science

Назва
факультету/інституту

Scopus

з них у виданнях

2

1

14

7

15

13

63
Інженерно-технічний
факультет
Економічний факультет
Факультет ветеринарної
медицини і технологій
у тваринництві
Навчально-науковий
інститут
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
Науково-дослідний
інститут
круп’яних
культур
Науково-дослідна
частина
Всього
204

42

–

–

17

19

0

28

40

–

–

23

18

11

8

40

2

2

7

12

6

2

21

–

–

9

5

1

7

12

1

–

–

1

–

–

4

–

–

2

2

3

2

4

3

73

63

36
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Рис. 3.7. Публікаційна активність науково-педагогічних працівників
Суттєво зміцнили свої позиції у веб-просторі та міжнародних базах
університетські видання. Зокрема, основний університетський журнал –
“Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка” в “Index
Copernicus” підвищив свій рівень на 23 пункти і має імпакт-фактор 62,7.
Наукові журнали “Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах
глобалізації” та “Економічний дискурс” з імпакт-фактором відповідно 55,3 і
55,1, а недавно створений журнал соціогуманітарного профілю “Професійноприкладні дидактики” включено до наукометричної бази “Index Copernicus” з
імпакт-фактором 57,8.
Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету спрямоване
на реалізацію пріоритетних напрямів наукової і науково-технічної діяльності.
Для цього проведено таку роботу: вивчено інформаційні потреби користувачів
усіх категорій; забезпечено необмежений вільний доступ до бібліотечних,
національних та світових інформаційних ресурсів; сформовано комплекс
заходів задля просування наукового доробку університету до світової наукової
спільноти.
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Для популяризації та активного використання світових та вітчизняних
наукових баз даних використовувалися різноманітні канали розповсюдження
інформації: сайт університету, соціальні мережі, електронна розсилка, RSSтехнології та система навчання у форматі тренінгів, практичних занять,
інформаційних повідомлень тощо.
Ключовими завданнями на 2018 рік щодо забезпечення організації й
координації та налагодження більш ефективної роботи наукового процесу є:
 оновлення і посилення матеріально-технічної бази структурних
підрозділів університету сучасними науковими приладами та обладнанням;
 поглиблення творчої співпраці з провідними вченими інших науководослідних, проектних і освітніх закладів України та Європи за напрямами
наукових досліджень;
 посилення роботи з підготовки і публікації результатів наукових
досліджень у виданнях Scopus та Web of Science;
 налагодження співпраці із зарубіжними університетами, виконання
спільних міжнародних наукових проектів;
 організація зустрічей та онлайн-конференцій з провідними вітчизняними
і зарубіжними науковцями;
 участь науковців у розробці регіональних та місцевих програм соціальноекономічного розвитку, під реалізацію яких закладаються фінансові ресурси у
відповідних бюджетах;
 формування колективів науковців для розробки та всебічного
обґрунтування наукових проектів, які є актуальними для національної
економіки і на які вже існує попит.
3.3. Робота аспірантури та докторантури
В університеті станом на 01.01.2018 р. навчається 81 аспірант, із них – 40 з
відривом від виробництва (3 із них на комерційній основі), 41 без відриву від
виробництва (8 із них на комерційній основі) (табл.3.1).
У 2017 р. вступило на навчання 23 аспіранта: 15 з відривом від
виробництва (2 із них на комерційній основі), 8 без відриву від виробництва
(вечірня форма) (1 із них на комерційній основі). Усі аспіранти атестовані на
відповідних кафедрах та вчених радах факультетів.
Функціонує докторантура за 4 спеціальностями – 5 докторантів (1 зі
спеціальності – рослинництво, 1 – економіка та управління підприємствами; 2 –
агрономія; 1 – економіка).
У 2017 р. було прийнято кандидатські іспити з іноземної мови, та
спеціальностей (06.01.09 – рослинництво, 06.02.02 – годівля тварин і технологія
кормів, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Шифри і назви спеціальностей, за якими ведеться підготовка в аспірантурі:
01 Освіта
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
05 Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
07 Управління та адміністрування
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073 – Менеджмент
20 Аграрні науки та продовольство
201 – Агрономія
204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
21 Ветеринарна медицина
211 – Ветеринарна медицина
Шифри і назви спеціальностей, за якими ведеться підготовка в
докторантурі:
05 Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
20 Аграрні науки та продовольство
201 – Агрономія
В пропозиціях по державному замовленню на 2017-2018 навчальний рік
планується відкриття докторантури із спеціальності:
07 Управління та адміністрування
073 – Менеджмент
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Таблиця 3.5

Найменування
спеціальностей

А
Усього
Технічні
Машини і засоби мех.-ції с.- г.
вир-ва
Автомобілі і трактори
Сільськогосподарські
Селекція рослин
Овочівництво
Рослинництво
Кормовиробництво і луківництво
Годівля тварин
Економічні
Економіка і упр-ня
підприємствами
Економіка та упр. нац. госп-вом
Ветеринарні
Патологія, онкологія і
морфологія
Ветакушерство
Всього по ліцензованим
спеціальностям
Агрономія
Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Код
спеціальності

Кількість аспірантів, прийом і випуск

№
рядка

Кількість осіб,
зарахованих до
аспірантури у звітному
році, за формами
навчання

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру
у звітному році, за формами навчання
денною

вечірньою та
денною
заочною

вечірньою та заочною

9
26

10
11

11
6

6
3

7
40
3

8
41
2

2

2
9
0
2
3
0
4
6

6
1
1
2
1
1
7

6

2

1
6
1
0
2
1
2
3

5

1

1

6

6

4

2

1

2
3

0
0

1

1

1

1

0

1

2

0

05.20.00

4
4
1

5
12
1

05.05.11

1

1

1

05.22.02
06.00.00
06.01.05
06.01.06
06.01.09
06.01.12
06.02.02
08.06.00

1
6
0
0
4
0
2
5

0
3

4

1

2

3

1

1

1
7

08.00.04

3

08.00.03
16.00.00

2
2

16.00.02
16.00.07

2
8

Кількість
жінок,
зарахованих до
аспірантури
(з суми граф
1 та 2)

вечірньою та
заочною

3
15
2

1
15

Кількість
жінок, які
закінчили
аспірантуру
(з суми граф
3 та 5)

денною

усього

В
101

Кількість
аспірантів ─
жінок
(з суми граф
7 та 8)

у тому числі
з захистом
дисертації

усього

у тому числі
з захистом
дисертації

Б

Кількість аспірантів на
кінець звітного року за
формами навчання

5
1
5

15

8

25

24

13

6

201

5

2

9

8

6

2

204

2

2

4

3

1
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Економіка
Менеджмент
Ветеринарна медицина
Професійна освіта

051
073
211
015

2
2
1
3

2
1
1
0

4
2
3
3

6
4
3
0

2
3

1
1
2

Таблиця 3.6

Кількість докторантів, прийом і випуск
Найменування
спеціальностей

Код
спеціальності

№
рядка

Кількість осіб,
зарахованих до
докторантури у
звітному році

А

Б

В
301

Усього
Економіка та управління
підприємствами
Рослинництво
Агрономія
Економіка

Кількість осіб, які закінчили
докторантуру у звітному році
усього

у т.ч. із захистом
дисертації

усього

із них жінок

Кількість жінок, які
закінчили докторантуру
(з гр.2)

1

2

3

4

5

6

2

1

5

3

1

1

1
2
1

1
1

08.00.04
06.01.09
201
051

Кількість докторантів на кінець
звітного року

1
1
1

Кількість жінок,
зарахованих до
докторантури
(з гр.1)

7

1
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Таблиця 3.7
Порівняльна таблиця кількості аспірантів за 2012...2017 рр.
Роки
Показники
Кількість аспірантів
у тому числі:
за державним
замовленням
на комерційній
основі
Прийом до
аспірантури
у тому числі:
за державним
замовленням
на комерційній
основі
Фактичний випуск
у тому числі:
за державним
замовленням
на комерційній
основі

2012

2013

2014

2015

2016

2017

84

90

93

85

88

81

65

72

75

75

76

67

19

18

18

10

12

11

19

27

27

19

29

23

17

24

22

19

25

20

2

3

5

-

4

3

23

21

24

27

36

27

17

17

19

19

34

24

6

4

5

8

2

3

3.4. Міжнародні науково-технічні та економічні зв’язки
В сучасних інтеграційних умовах досить важливими є міжнародні
практики та стажування студентів, які сприятимуть набуттю їх наукового, а
також практичного аграрного досвіду з метою удосконалення знань та навичок
на підприємствах України.
Згідно Болонської угоди, метою закордонної практики та стажування є:
«сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього
простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення
практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим
аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями
вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;
вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок
роботи з нею». Також практика та стажування студентів, є однією з форм
проведення практичної підготовки, що є компонентою освітньо-професійної
програми підготовки фахівців для здобуття відповідної кваліфікації.
В даній сфері університет діє на пiдставi чинного законодавства, в тому
числі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», наказів
Міністерства освіти i науки України; «Положення про організацію навчального
процесу», Статуту університету, а також «Положення про організацію курсів
іноземних мов при Подільському державному аграрно-технічному
університеті» та «Положення про організацію закордонного стажування
викладацького складу, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, слухачів
інституту післядипломної освіти та дорадництва, наукових співробітників
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Подільського державного аграрно-технічного університету» (від 26.06.14 р.,
протокол № 10) та інших нормативно-правових документів, що регламентують
умови виїзду студентів за межі України з метою навчання, стажування або
проходження практики тощо.
Аналізуючи стан міжнародної практичної підготовки студентів, можемо
відмітити, що за останні роки зросла збільшилася кількість договорів щодо
співпраці із іноземними партнерами, як навчальними закладами або його
підрозділами, так і з міжнародними організаціями та фермерськими
господарствами, з якими підписано угоди про співробітництво, згідно з якими
було здійсненні позитивні зміни у реалізації права академічної мобільності
студентів. Завдяки чому з’явилася можливість збільшити кількість місць
проходження стажування, а також безкоштовного паралельного навчання та
проходження практик за кордоном для студентів. Суттєвим здобутком стало
підписання ряд угод щодо паралельного безкоштовного навчання наших
студентів у Польщі і Німеччині (Люблінська Політехніка, «OSNABRÜK
UNIVERSITY», м. Оснабрюк та Поморська Академії в м. Слупськ).
У цьому році укладено договір щодо отримання паралельного диплому для
студентів нашого університету у Поморській Академії в м. Слупськ, що
передбачає отримання 2 диплома (український і польський). Студенти нашого
університету отримають унікальну можливість за період навчання у нашому
університеті отримати ще й європейську освіту. Згідно умов договору навчальні
програми по всіх факультетах нашого університету мають бути адаптованими
до паралельного навчання, тому згідно рішення Вченої ради університету всі
спільні навчальні плани по всім спеціальностям мають бути адаптованими до
сучасних вимог навчання. Протягом 2016/2017 н.р.в Академії навчалося 16 осіб.
Отримано запрошення на 10 студентів на дане паралельне навчання на І
семестр 2017/2018 н.р.
Для навчання, проходження практик та стажування за кордоном студентам
передусім необхідне знання іноземних мов на відповідному рівні. Тому наразі
значно зріс інтерес до вивчення іноземних мов, яке вони поліпшують на курсах
іноземних мов, які діють при університеті, а також у цьому році з’явилася
можливість безкоштовно і дистанційно займатися на курсах «Lingva.ua»,
відділом досягнуто домовленості із керівництвом даних курсів стосовно
навчання наших студентів уже з 01 вересня 2017 р. пройшло навчання більше
100 осіб.
У зв’язку з інтеграцією системи вищої освіти України в європейський
освітній та науковий простір, надзвичайно гостро стає питання академічної
мобільності студентів, яка надає їм можливість отримати сучасні знання у
вищих навчальних закладах, установах та організаціях іноземних країн; а також
пройти
практику
чи
стажування
за
кордоном
на
сучасних
сільськогосподарських підприємствах.
Варто відмітити, 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.
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Міжнародне співробітництво надає змогу підвищувати освітні, наукові та
професійні навички аспірантів, магістрантів, молодих спеціалістів, бакалаврів,
студентів, працівників ПДАТУ. Укладені контракти (табл. 3.8) щодо
міжнародного співробітництва дають можливість вагомо збільшити кількість
місць практичної підготовки для студентів та науково-педагогічних працівників
університету на кращих господарствах зарубіжних країн. Дані переваги
допоможуть запропонувати найпрестижніші вакансії, а набувши практичного
досвіду в галузі сільського господарства, практиканти та стажери зможуть його
втілити на вітчизняних підприємствах
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.
Таблиця 3.8
Програми стажування та практик молодих науковців та студентів
ПДАТУ за кордоном у розрізі останніх 5-ти навчальних років
Програма

Країна

“Agricultural
Work
Канада
Experience
in
Canada”
“Селянська
фермерська
Австрія
спілка”
“Rural
Нова
Exchange New
Зеландія
Zealand LTD”
“IRWE”, “JUF”
Швеція
“CAEP”, “The
Ohio Program”,
“Worldwide
Farmers
США
Exchange”,
“Mast
International”,
“Work&Travel”
“Atalantis”
Норвегія
“Dan-Lat Farm”,
“Travel
to
Farm”, “DIC”,
Данія
“Agri-Lida”,
“Peter Top”
“International
Rural
Австралія
Exghange”
“Agroimpuls”
Швейцарія

Кількість,
20132014 н. р.

Кількість,
20142015 н. р.

Кількість,
20152016 н. р.

Кількість,
Направлено з
201601.09.2017
2017 н. р.

-

-

1

1

-

1

-

2

2

-

2

-

-

-

-

3

5

11

6

10

19

8

6

28

13

19

25

16

26

16

94

96

73

49

26

9

8

5

4

5

10

2

6

7

4
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“Stichting
Uitwisseling the Нідерланди
Netherlands”
“Фермерcька
Фінляндія
спілка”
“Apollo”, “Kals
Німеччина
Gof”
“SAWS”
Польща
Всього

4

5

7

8

4

2

-

-

-

-

13

23

49

36

28

176

8
180

38
184

18
185

10
116

Наш університет зареєстровано у базі Еразмус+, а також у інших грантових
програмах, де наші НПП можуть вести активний пошук партнерів у розрізі
актуальних тем дослідження. У результаті цього були розроблено певні
пропозиції щодо спільних грантових проектів з метою здійснення спільних
досліджень між університетами-партнерами, а також забезпечення реалізації
права академічної мобільності студентів і викладачів у розрізі наукових тем
досліджень факультетів університету. Розроблено проект стратегії міжнародної
діяльності університету в цілому у розрізі факультетів, які пропонуємо
розглянути на методичній Раді університету і затвердити на Вченій раді
університету найближчим часом.
Таблиця 3.9
Організаційні заходи спільної співпраці
Пропозиція
Факультет
Розробка спільних навчальних планів підготовки фахівців.
Всі факультети
Співпраця в напрямку обміну науковими статтями з метою публікації Всі факультети
у наукових виданнях.
Всі факультети
Участь у наукових конференціях, семінарах.
Розвиток інформаційних технологій в навчальному процесі.
Всі факультети
Дослідження методик інтерактивних технологій при викладанні Всі факультети

споріднених дисциплін.
Налагодження
університетів.

зв’язків

з

галузевоспорідненими

підрозділами Всі факультети

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

Всі факультети

Створення спільної інформаційної бази для інформаційного Всі факультети
забезпечення студентів, викладачів та партнерів відносно ініціатив та
програм у сфері вищої освіти та науки.
Налагодження співпраці у науково-практичних, навчально- Всі факультети
методичних, освітньо-культурних міжнародних проектах.

Таблиця 3.10
Реалізація права на академічну мобільність викладачами, аспірантами та
студентами, мовні програми
Пропозиція

Факультет
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Співпраця в галузі навчання та практичної підготовки студентів.

Всі факультети
Організація програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних Всі факультети
працівників у закордонних ВНЗах, обмін делегаціями та участь у
конференціях.
Всі факультети
Співпраця в галузі стажування викладачів і студентів.
Організація курсів іноземних мов за допомогою мовних волонтерів Всі факультети
при університеті.
Створення при університеті центру із реалізації права академічної Всі факультети
мобільності.
Навчання іноземних громадян.
Всі факультети

Подільський державний аграрно-технічний університет реалізуючи право
академічної мобільності на перспективу передусім ставить за мету реалізацію
наступних завдань:
- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої
освіти, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і
технологій, опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду
проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;
- набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та
виробничих практик та стажувань;
- можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох
документів про вищу освіту з додатками встановленого у вищих навчальних
закладах-партнерах зразка та інформацією про систему оцінювання в них
навчальних здобутків здобувачів вищої освіти;
- підвищення рівня володіння іноземними мовами;
- навчання іноземних студентів на відповідному рівні;
- розробка та узгодження спільних навчальних планів із зарубіжними
партнерами;
- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових
досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також
поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;
- підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних
взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.
Також на даному етапі розвитку міжнародної співпраці, ми маємо докласти
зусиль для реалізації спільних проектів з зарубіжними партнерами, обміну
статтями у наукових журналах, які зареєстровані у науково-метричних базах, з
метою реалізації права академічної мобільності науково-педагогічними
працівниками і студентами.
Відділ міжнародних зв’язків ПДАТУ здійснює свою діяльність в рамках
наступних напрямків:
1. Розширення географії міжнародного співробітництва за рахунок
розробки нових угод та договорів щодо співпраці із іноземними закладами
освіти, дослідницькими центрами, організаціями, фірмами тощо та активізація
роботи університету щодо вступу у міжнародні освітні організації, асоціації,
програми, фонди тощо.
Так, за минулий рік було підготовлено до укладання/пролонгації наступні
угоди (табл .3.11)
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Таблиця 3.11
Підготовлені до укладання/пролонгації угоди ПДАТУ з партнерами за
2017 р.
Країнапартнер (за
алфавітом)
1

Польща

Польща

Польща

Сербія

Чехія

Документ, в
рамках якого
Практичні
Тема
Установа-партнер
здійснюється
результати від
співробітництва
співробітництво, співробітництва
термін його дії
2
3
4
5
Участь
у
конференціях,
Сільськогосподарський Співпраця в
Договір
про друк
статей,
університет в Кракові галузі освіти та співробітництво – проектування та
ім. Гуго Коллантая.
науки
терміном 5 років впровадження
наукових
розробок
Участь
у
конференціях,
друк
статей,
Центр Безперервної та Співпраця в
Договір
про проектування та
Професійної Освіти в галузі освіти та співробітництво – впровадження
Познані
науки
терміном 2 роки наукових
розробок,
програма
дуальної освіти
Участь
у
Співпраця в
навчальноДоговір
про
галузі
виробничому
ТзОВ Yascoool.com
співробітництво –
професійнопроцесі у сфері
безстроковий
технічної освіти
професійнотехнічної освіти
Участь
у
конференціях,
Університет в Крагуєвці Співпраця в
Договір
про друк
статей,
(Факультет готельного галузі освіти та співробітництво- проектування та
менеджменту і туризму) науки
терміном 5 років впровадження
наукових
розробок
Участь
у
конференціях,
Співпраця в
Договір
про друк
статей,
Чеський
університет
галузі освіти та співробітництво – проектування та
природничих наук.
науки
терміном 5 років впровадження
наукових
розробок

Важливим елементом міжнародної діяльності вузів є членство у
міжнародних організаціях. Так, 29 жовтня 2017 року в Нанджинському
аграрному університеті (Китай) у рамках 9-ї Всесвітньої конференції GCHERA
відбулася Генеральна Асамблея Всесвітньої конфедерації установ вищої
аграрної освіти і науки (GCHERA). На даній конференції Подільський
державний аграрно-технічний університет було обрано асоційованим членом
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організації (http://www.gchera.com/gchera-general-assembly-2017/).
2. Участь у програмах міжнародної мобільності (стажування аспірантів та
НПП за кордоном, семестрове навчання в іноземних вузах, дуальна освіта).
Так, у 2017 р. стажування пройшли/розпочали проходження наступні НПП
ПДАТУ (табл. 3.12)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Таблиця 3.12
Проходження НПП ПДАТУ стажування за кордоном у 2017р.

Іванишин Володимир
Васильович, д.е.н.,
професор, ректор ПДАТУ
Гуцол Тарас Дмитрович,
к.т.н., доцент кафедри
транспортних технологій та
засобів агропромислового
комплексу інженернотехнічного факультету
ПДАТУ
Кучер Олег Володимирович,
к.е.н., доцент кафедри
менеджменту, публічного
управління та
адміністрування
економічного факультету
ПДАТУ
Корженівська Наталія
Леонідівна, к.е.н., доцент
кафедри менеджменту,
публічного управління та
адміністрування
економічного факультету
ПДАТУ
Левицька Вікторія
Андріївна, к.вет.н., доцент
кафедри інфекційних та
інвазійних хвороб
факультету ветеринарної
медицини і технологій у
тваринництві ПДАТУ
Борковська Валентина
Вікторівна, к.е.н., доцент
кафедри обліку і
оподаткування економічного
факультету ПДАТУ
Книш Олена Вікторівна,
к.ф.н., асистент кафедри
професійної освіти
інженерно-технічного
факультету ПДАТУ

стажування в Краківському
аграрному
університеті 23 січня – 24 лютого 2017
(Республіка Польща)
стажування в Краківському
аграрному
університеті 23 січня – 24 лютого 2017
(Республіка Польща)

стажування в Краківському
аграрному
університеті 23 січня – 24 лютого 2017
(Республіка Польща)

стажування в Краківському
аграрному
університеті 23 січня – 24 лютого 2017
(Республіка Польща)

стажування в Краківському
аграрному
університеті 23 січня – 24 лютого 2017
(Республіка Польща)

стажування для освітян у
Варшаві на базі Духовної з 6 по 19 листопада 2017
Академії Університету ім. С.
року
Вишинського
Стажування
в
Міжнародному освітньому
центрі імені Аарона Офрі
(м. Єрусалим, Ізраїль).

з 3 по 22 грудня 2017 р.
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8.

9.

10.

Гуцол Тарас Дмитрович,
к.т.н, доцент кафедри
транспортних технологій та
засобів агропромислового
комплексу інженернотехнічного факультету
ПДАТУ
Овчарук Олег Васильович,
д.с.г.н., доцент кафедри
екології та збалансованого
природокористування
факультету агротехнологій і
природокористування
ПДАТУ
Михайлова Людмила
Миколаївна, к.т.н., доцент
кафедри енергетики та
електротехнічних систем в
АПК, інженерно-технічного
факультету ПДАТУ

стажування в Краківському
З 15 грудня 2017р. по 15
аграрному
університеті
березня 2018р.
(Республіка Польща)

стажування в Краківському
З 15 грудня 2017р. по 15
аграрному
університеті
березня 2018р.
(Республіка Польща)

стажування в Краківському
З 15 грудня 2017р. по 15
аграрному
університеті
березня 2018р.
(Республіка Польща)

3. Популяризація та вдосконалення рівня володіння іноземними мовами
студентів, аспірантів та НПП університету.
З метою популяризації англійської мови та на вимогу часу, продовжується
робота англомовного дискусійного клубу «English Speaking Club», відкритого
при університеті у 2016 р.
Поряд з організаторами – працівниками відділу міжнародних зв’язків –
активними
учасниками
мовного
клубу
є
прогресивна
молодь
університету (аспіранти та студенти), НПП та інші працівники вузу.
Засідання клубу проводяться щонайменше раз на місяць у форматі мінігруп, оскільки вивчення мови – це процес, що вимагає його практичного
застосування, постійного використання та безперервного спілкування. Члени
клубу систематично готують цікаві тематичні доповіді, різного роду презентації
та веселі мовні ігри, долучитись до яких можуть усі бажаючі. Невід’ємним
складовим етапом усіх засідань є жвава дискусія.
Безперечно, знаковою подією для англомовного клубу є регулярна
присутність носіїв англійської мови.
За ініціативи відділу міжнародних зв’язків, активної участі науководослідної частини і викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін для
старост академічних груп та студентського активу ПДАТУ регулярно
проводяться інформативно-мотиваційні тренінги з необхідності вивчення
англійської мови «Fun with English».
Вивчення англійської мови сьогодні як ніколи є доступним для наших
студентів та НПП, адже перед ними відкриваються неабиякі можливості, а отже,
і перспективи.
3.5. Звіт про роботу Науково-дослідного центру «Поділля»
Науково-виробничий центр «Поділля» Подільського державного аграрнотехнічного університету в 2017 році перйменовано в Науково-дослідний центр
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«Поділля».
В структуру НДЦ «Поділля» ввійшли підрозділи:
 Навчально-дослідне поле;
 Лабораторія «Навчально-науковий сад»;
 Зооветеринарна клініка;
 Навчально-наукова пасіка.
Навчально-дослідне поле є базою для проведення наукових досліджень
науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами факультету
агротехнологій і природокористування, а також є базою для проведення
навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки «Агрономія».
Крім цього навчально-дослідне поле займається вирощуванням та реалізацією
зерна таких культур як озима та яра пшениця, озимий та ярий ячмінь, горох,
соя.
В 2017 році зібрано весь урожай. Зокрема зібрано 142,3 тонн озимої
пшениці при урожайності 56,9 ц/га; озимого ячменю 18 тонн при урожайності
36 ц/га; 38 тонн ярої пшениці при урожайності 42,2 ц/га; гороху 103 тонни при
урожайності 34,3 ц/га; сої 21,9 тонни при урожайності 13,7 ц/га.
Висівалась також яра пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М.
Ремесла двох сортів: «Діана» і «Сімкода Миронівська». Сорту «Діана» зібрано
36,5 тон при урожайності 36,5 ц/га, сорту «Сімкода Миронівська» 27,9 тонн.
Крім цього зібрано ярого ячменю сорту «Командор» 17,6 тонн при урожайності
35,2 ц./га., та сорту «Віраж» 44,3 тонни при урожайності 44,3 ц/га.
За поточний рік реалізовано зерна на суму 1033,868 тис. грн.
Під урожай 2018 року розроблено структуру посівних площ.
За структурою на 2018 рік буде здійснено посів наступних культур:
 озима пшениця – 25 га,
 яра пшениця – 30 га,
 ярий ячмінь – 15 га,
 горох – 20 га,
 соя – 30 га,
 гречка – 22 га,
 кормові культури ( однорічні трави) – 3 га,
 дослідні ділянки – 3 га,
 демополя – 5 га.
Вся посівна площа займатиме 153 га.
Лабораторія «Навчально-науковий сад» є базою для проведення
навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки «Садівництво і
виноградарство». Загальна площа 15 га. З них 4,2 га рілля, 8,8 га сад. Структура
саду включає: яблуні - 5,2 га, сливи - 0,7 га, груші – 0,6 га, черешні – 0,5 га,
вишні – 0,2 га.
Плодово-ягідна та овочева продукція лабораторії «Навчально-науковий
сад» здавалась у студентську їдальню та реалізовувалась для співробітників
університету. Реалізовано продукції на суму 15451 гривень, зібрано плодових і
кісточкових 3670 кг., овочевих 8687 кг.
В 2017 році була проведена акція «Посади дерево» де студенти разом із
викладачами вузу посадили молодий сад на площі 0,6 га (яблуні 210 штук і
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сливи 22 штуки).
Дев’ятого листопада разом із співробітниками кафедри садівництва,
овочівництва і садово-паркового господарства та студентами другого курсу
спеціальності «Агрономія» заклали молодий сад на площі 1,2 га. Висаджено
600 саджанців: яблуні 389 шт., і груші 211 шт., які були вирощенні в розсаднику
навчального саду. Провели захист посаджених штамбів саджанців полімерною
сіткою, щоб зберегти молоді дерева від гризоподібних тварин.
«Зооветеринарна клініка» НВЦ «Поділля» є базою для проведення
виробничих та навчальних практик студентами факультету ветеринарної
медицини та технологій у тваринництві. Крім цього займається вирощуванням і
реалізацією сільськогосподарських тварин, зокрема свиней. За 2017 рік
реалізовано тваринницької продукції і тварин на суму 144,602 тисяч гривень.
Загальна кількість бджолосімей навчально-наукової пасіки складає 20
штук. Пасіка обладнана оглядовим майданчиком, посаджено плодові дерева,
облаштовано територію. Зусиллями співробітників всіх факультетів зібрано
достатню кількість вуликів різних модифікацій. Пасіка використовується для
проведення лабораторних та практичних занять по бджільництву студентами
факультету агротехнологій та природокористування та факультету ветеринарної
медицини і технологій у тваринництві.
3.6. Звіт про роботу Науково-дослідного інституту круп’яних культур
ім. О. Алексеєвої
Науково-дослідна робота в інституті здійснюється згідно з Законами
України «Про наукову і науково–технічну діяльність», іншими нормативноправовими документами, а також Статутом університету.
Відповідно до затвердженого плану науково-дослідних робіт на 2017 рік, у
звітному періоді наукові співробітники інституту працювали над наступними
темами:
 «Агроекологічне обґрунтування елементів адаптивної технології
вирощування гречки в умовах Лісостепу західного» (РК № 0116U005793).
 «Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill» (РК № 0116
U006279) виконання робіт за державним замовленням» (бюджетна програма
2201040).
На збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне надбання,
на 2017 рік затверджені видатки із загального фонду державного бюджету у
розмірі 198,0 тис. грн.
Науково-дослідні роботи було спрямовано на вивчення стійкості гречки до
несприятливих абіотичних чинників середовища; створення генетично
ідентифікованого матеріалу та розширення генетичного різноманіття, що надалі
буде використовуватись в селекційних програмах
В 2017 році було висіяно такі розсадники:
 колекційний розсадник;
 гібридний розсадник;
 селекційний розсадник.
В колекційному розсаднику вивчали 246 сортозразків гречки різного
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походження в тому числі 115 зразків татарської гречки.
В гібридному розсаднику вивчали 40 гібридних комбінацій для
схрещування, в якості батьківських форм використовувались сорти вітчизняної
та закордонної селекції.
В селекційному розсаднику вивчались добори рослин попередньо
оціненим з індексним коефіцієнтом.
В інституті науковцями селекціонерами проводяться дослідження з
селекції гречки, головним завданням, яких являється cтворення
високопродуктивних сортів гречки різних напрямів використання, як для літніх
та весняних посівів. В результаті цієї роботи створено новий вихідний матеріал
та передано на державне сортовипробування сорти гречки Володар та
Детермінант Подільський, які характеризуються високою продуктивністю.
Основним напрямом інституту є забезпечення наукових установ,
насіннєвих господарств оригінальним та елітним насінням гречки,
впровадження у виробництво нових і перспективних сортів, що
характеризуються стабільною врожайністю.
У 2017 році наукові установи, насіннєві господарства з ПДАТУ заключили
договір з виробництва та реалізації насіння гречки, які в поточному році
виробили 65 тонн елітного насіння. У звітному році насіннєвим господарствам
реалізовано насіння гречки на суму 287,0 тис. грн. Отримано винагороди роялті
на суму 30.0 тис. грн.
В інституті підготовлено 13,4 тонн оригінального та елітного насіння
гречки для реалізації в 2018 році, через що планується збільшення фінансових
надходжень.
В інституті проводилася наукова робота по Господарсько-договірних темах:
«Впровадження і використання сорту гречки «Елена» на насінницькі цілі»
Фермерське господарство «Подільський Дар» Хмельницької області
«Впровадження нового сорту гречки «Єлена» в умовах ТОВ «Адамівка Агро»
Хмельницької області та «Надання допомоги у технології вирощування насіння
гречки сорту Єлена» ДНЗ «Підгаєцький аграрний ліцей» Тернопільської
області.
Співробітники інституту надавали консультації господарствам різних форм
власності з технології вирощування гречки, та ведення насінництва.
Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових
конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових
досліджень, створюють сприятливі умови для обміну досвідом між ученими з
інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та
зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері
наукової діяльності.
15-16 червня 2017 року за підтримки адміністрації університету інститут
організував та провів
всеукраїнську науково-практичну конференцію
“Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських
культур в умовах змін клімату” за результатами проведеної конференції видано
збірник наукових праць з актуальних проблем селекції, насінництва, технології
вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур.
Отримали диплом за наукову роботу «Агроекологічне обґрунтування
адаптивної технології вирощування гречки в умовах лісостепу західного» в
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обласному конкурсі науково-дослідних робіт у номінації «Наукові розробки
молодих вчених».
З Українського інституту інтелектуальної власності отримано патент на
корисну модель: «Спосіб вирощування гречки в проміжних посівах»
Завдання колективу інституту НДІКК ім. О. Алексеєвої на 2018 рік:
збільшити державне фінансування на підтримку наукового об’єкта та наукових
досліджень в розмірі 500,0 тис. грн.
3.7. Звіт

Ботанічного

саду

Подільського

державного

аграрно-

технічного університету
Ботанічний сад Подільського державного аграрно-технічного університету
є єдиною науково-дослідною установою на Поділлі, яка має велику колекцію
рослин у відкритому і закритому ґрунті ще довоєнної пори, що має великий
науковий інтерес по впровадженню національної програми збереження
біологічного різноманіття.
4 червня 1996 року рішенням виконавчого комітету Кам’янець-Подільської
міської ради за номером 588 Кам’янець-Подільський ботанічний сад
загальнодержавного значення передано на баланс Подільської державної
аграрно-технічної академії з статусом „Пам’ятка природи загальнодержавного
значення”.
В складі ботанічного саду є 3 лабораторії:
 лабораторія дендрології;
 лабораторія декоративного квітникарства;
 лабораторія флори і рослинності.
Загальна площа 17,5 га, а площа закритого ґрунту 1000м2, куди входять
оранжерея тропічних і субтропічних рослин і теплиці.
Колекційний фонд ботанічного саду включає:
 колекцію дерев і кущів (представлено 510 видами, формами і сортами;
 колекція тропічних і субтропічних рослин (представлена 410 видами);
 колекція трав’янистих рослин (402 види);
 колекція лікарських та інших корисних (120 видів);
 колекція раритетних (47 видів);
 нетрадиційні кормові (11 видів).
До Червоної книги України занесено 28 видів, з них 6 видів дендрофлора і
20 видів трав’янистих рослин. Гербарний фонд нараховує 3 тисячі листків.
Згідно з покладеним на нього завданням ботанічний сад проводить
дослідження за такими напрямками:
 інтродукція та акліматизація рослин;
 збереження біорізноманіття і охорона рослин;
 збільшення видового різноманіття рослин;
 опрацювання теоретичних і практичних питань інтродукції та
акліматизації рослин;
 ведення навчальної, освітньої та природоохоронної роботи з
загальнобіологічних дисциплін, екології.
В 2017 році проводилась робота по етикетуванню рослин колекційного
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фонду. Загалом проетикетовано 556 видів, сортів і форм рослин відкритого і
закритого ґрунту.
Співробітники ботанічного саду проводили роботу по збереженню,
утриманню та відтворенню інтродукованих рослин різного географічного
походження.
За час існування ботанічний сад став центром інтродукції нових видів,
сортів і форм різноманітних рослин. Це дає можливість працювати в суто
новому напрямку – озеленення, що включає в себе: створення і формування
квітників, фітодизайн інтер’єрів, ландшафтне проектування.
На протязі 2017 року пройшло поповнення колекцій ботанічного саду :
 лабораторія декоративного квітникарства:
1. Жоржини
- 10 сортів;
2. Лілії
- 20 сортів;
3. Хризантеми
- 40 сортів;
 лабораторія дендрології:
1. Бузок
- 17 видів, сортів;
 лабораторія флори і рослинності: 15 видів рослин.
В умовах Кам’янець-Подільського ботанічного саду інтродукційні
дослідження 24 видів світової та місцевої флори, що входять до родини
Lamiaceae, сприяє введенню їх в культуру в зоні південно-західного Поділля.
Види місцевої флори та синантропні рослини здатні до високого рівня
насіннєвого відтворення і природного вегетативного розмноження. Рослини
напівчагарники у більшості потребують поєднання насіннєвого та штучного
вегетативного розмноження.
В 2017 р. колекція лікарських рослин поповнилась на 8 видів:
1. Acanthus mollis L.
2. Veratrum nigrum L.
3. Dioscorea botatus Mill.
4. Mentha piperita L.
5. Monarda fistuloza L,
6. Allium victorialis L.
7. Lavandula x hybrida
8. Digitalis grandiflora Mill.
Охорона рослинного світу, збереження колекції живих рослин (особливо
рідкісних і зникаючих)є важливою проблемою сьогодення, яка вимагає різних
напрямків і методів для її успішного виконання. Один із таких напрямків є
культивування та утримання даних видів у колекції ботанічного саду, а також
дослідження їх індивідуального розвитку, методів розмноження з метою
репатріації в природу для підсилення деструктивних популяцій.
З метою поповнення колекційного фонду на ділянку раритетних видів
висаджені 6 видів місцевої флори: цибуля гірська, цибуля жовтіюча, півники
злаколисті, аконіт шерстистовустий, 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).
Крім оранжереї і теплиці колекційних рослин флори і рослинності
функціонує теплиця квітково-декоративних рослин, яка використовується для
вирощування розсади квітів.
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В 2017 році було вирощено понад 7550 шт. розсади однорічних квітководекоративних рослин. Частина розсади використана для оформлення клумб,
експозиційних ділянок на території ботанічного саду, університету, коледжу.
На базі колекції рослин лабораторії дендрології проводяться постійні
дослідження, які включають вирощування рослин з урахуванням їх біологічних
особливостей з метою підвищення їх стійкості і продуктивності.
На протязі вегетаційного періоду заживцьовано 50 парникових рам,
зокрема – туя, ялівці, самшит, кипарисовики, біоти, гібіскус сирійській. З метою
відновлення висіяно і заживцьовано ті екземпляри які потребують заміни
внаслідок вікових змін.
В березні 2017 р. з метою відновлення рослинного різноманіття під час
проведення всеукраїнської акції «Посади дерево миру» проводилися спільні
заходи по висаджуванню зелених насаджень з міською організацією ветеранів і
студентів волонтерів коледжу будівництва, архітектури і дизайну, а також
коледжу ПДАТУ. Дерева в кількості 200 шт. (дуб, липа, бук, ялиця, клен-явір)
вирощені в розсаднику ботанічного саду.
Було заготовлено 300 с/м дров і дрововідходів. Це дало можливість
опалювати оранжерею, телиці, адмінбудинок площею понад 800м2.
Питання охорони природи, пропаганда передових знань біології, екології та
популяризації багатства різноманітності рослинного світу вирішувались
шляхом проведення тематичних екскурсій та надання консультацій.
Надавалася допомога викладачам ПДАТУ, коледжу університету,
державного педагогічного університету при проведенні екскурсій, навчальних
практик, а також консультації студентам по написанню наукових робіт.
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4. ВИХОВНА РОБОТА
Організаційно-виховна робота
Одне із провідних завдань науково-педагогічних працівників Подільського
державного аграрно-технічного університету – є виховання нової генерації
громадян, наділених почуттями патріотизму і обов’язку перед суспільством, з
високою громадянською зрілістю та професійною компетентністю.
Зміст організаційно-виховної роботи (ОВР) в університеті базується на
основних положеннях: Конституції України, Національній доктрині розвитку
освіти, Закону України «Про вищу освіту»; відповідає завданням Концепції
національно-патріотичного виховання молоді на 2015 – 2019 роки, Стратегії
національно-патріотичного виховання молоді на 2016 – 2020 роки, іншим
державним нормативно-правовим документам.
Система організації виховної роботи ПДАТУ
Організаційно-виховна робота (ОВР) в університеті здійснювалася згідно з
Положенням про організацію виховної роботи ПДАТУ; відповідно до Концепції
національно-патріотичного виховання ПДАТУ; згідно з річним Комплексним
планом організації виховної роботи ПДАТУ на навчальний рік.
Напрямки дій Комплексного плану організаційно-виховної роботи ПДАТУ
наступні: організаційна робота; тематика проведення щотижневих кураторських
годин в академічних групах; національно-патріотичне виховання; моральноправове виховання; професійне, трудове виховання; художньо-естетичне
виховання; фізичне виховання; екологічне виховання; сімейно-родинне
виховання; виявлення і підтримка обдарованої студентської молоді; робота
структурних підрозділів організації виховної роботи; підведення підсумків та
заохочення за результатами різноманітних оглядів-конкурсів на рівні
університету спільно з первинною профспілковою організацією університету.
Структура системи організації виховної роботи
Складовими системи організації виховної роботи ПДАТУ з реалізації
виховних завдань, заходів Комплексного плану виховної роботи університету є:
 ректорат;
 деканати факультетів;
 кафедри факультетів;
 наукова бібліотека університету;
 центр культури і дозвілля університету;
 спортивні секції університету;
 музей університету;
 органи студентського самоврядування (ОССВ) університету.
Результативність організаційно-виховного процесу в університеті
визначається за такими орієнтованими критеріями:
 покращення успішності, якості знань, відвідування навчальних занять;
 збільшення числа студентів переможців: Всеукраїнських предметних
олімпіад; ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед
студентів; ІІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу на «Кращу аграрну практику»
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серед студентів; Всеукраїнських творчих конкурсів за різними напрямками та
тематиками;
 збільшення числа студентів, які беруть участь у наукових гуртках,
колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях;
 збільшення наукових, спортивних та інших досягнень студентів;
 збільшення числа студентів, що беруть участь у благодійних акціях;
 зменшення числа студентів, які порушують Правила внутрішнього
розпорядку в тій чи іншій формі;
 покращання екологічного (санітарного) стану громадських місць і
аудиторного фонду університету та інше.
Ректорат, деканати в організації виховної роботи
Основні заходи ректорату в організації виховного процесу університету –
наступні:
 вироблення університетської стратегії виховної роботи;
 забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної
роботи, формування Комплексного плану організаційно-виховної роботи
ПДАТУ;
 забезпечення управління та гуманітаризації навчально-виховного
процесу;
 забезпечення високого змістовного рівня масових заходів;
 зв’язок та залучення до роботи зі студентською молоддю університету
провідних фахівців-виробничників;
 координація взаємодії підрозділів організації виховної роботи,
координація діяльності заступників деканів з виховної роботи;
 організація допомоги викладачам-кураторам у проведенні позанавчальної
виховної роботи зі студентами;
 забезпечення взаємодії адміністрації та представників студентського
самоврядування факультетів;
 проведення конкурсів, спартакіад, олімпіад, науково-практичних
конференцій, семінарів виховного характеру, підведення підсумків
різноманітних студентських творчих конкурсів за низкою номінацій;
 узагальнення позитивного досвіту виховної роботи, організація наукових
досліджень з проблем виховання у вищій школі;
Заходи виховного характеру деканатів факультетів наступні.
Заступники деканів з виховної роботи факультетів:
 проводять посеместрове планування виховної роботи;
 надають організаційну та методичну допомогу кураторам академічних
груп факультету, контролюють проведення кураторських виховних годин;
 складають і контролюють графіки відвідувань та чергування викладачів у
студентських гуртожитках, беруть безпосередню участь у поселенні студентів у
гуртожиток;
 координують роботу студентських рад на факультеті та в гуртожитку.
Кафедри в організації виховної роботи
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Роль кафедр факультетів у виховному процесі університету – це
формування виховного впливу викладачів на студентство під час проведення
занять, забезпечення роботи в кожній академічній групі кураторів груп,
організація роботи на кафедрах різноманітних гуртків та клубів за інтересами,
проведення різнопланової науково-дослідної роботи разом зі студентами.
Науково-педагогічні працівники кафедр університету реалізують заходи
щодо:
 розвитку у студентства поваги до прав і свобод громадянина України,
конституції України, державної символіки України, виховання у молоді віри у
верховенство Закону;
 виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного
минулого Українського народу;
 виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального
закладу, впевненості у своєму майбутньому;
 опанування культурним надбанням українського народу;
 формування здорового способу життя;
 розвитку та ствердження студентського самоврядування.
Куратори в організації виховної роботи ПДАТУ
Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської молоді є
куратори університету.
Куратори академічних груп:
 проводять виховну роботу в закріплених академічних групах та
студентських гуртожитках;
 організовують проведення планових загальних зборів групи,
організовують зустрічі, бесіди, диспути, залучають фахівців до роботи зі
студентством;
 постійно контролюють виконання навчального плану та відвідування
занять студентами групи;
 спонукають студентів до активної протидії проявам аморальності,
правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності;
 забезпечують
участь
студентів
у
факультетських,
загально
університетських масових заходах та у громадському житті факультету,
університету;
 проводять індивідуальну роботу із батьками студентів, які є неуспішними
в навчанні, мають пропуски занять з неповажних причин, порушують правила
внутрішнього розпорядку, в гуртожитку в т.ч.;
 систематично опікуються житлово-побутовими умовами студентів.
Викладачі-куратори академічних груп організують свою роботу на основі
Положення про інститут кураторства в університеті. Протягом навчального року
постійно здійснюється контроль форм і змісту проведення виховної роботи на
кафедрах університету.
Реалізація національно-патріотичного виховання у ПДАТУ
Питання поліпшення національно-патріотичного виховання студентської
молоді знаходяться на постійному контролі ректорату університету. В основі
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діяльності університету з цього питання є Укази Президента України «Про
стратегію національно-патріотичного виховання молоді на 2016–2020 роки»,
«Про відзначення Дня захисника України», накази Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання ...
молоді», «Про заходи щодо реалізації Концепції...» та ін.
З точки зору проведениху 2017 році в університеті основних заходів з
національно-патріотичного виховання молоді варто зазначити наступне.
Науковці, куратори академічних груп, викладачі та студентство
університету брали активну участь: у різнопланових заходах різного рівня
зокрема, до Дня захисника України та Збройних Сил України, у благодійній
акції до Великодня «Пасхальний кошик українському захиснику», у міській
акції «Схід і Захід разом» та у багатьох інших.
Традиційними заходами, які проводяться у ПДАТУ стали:
 Новорічні віншування;
 Святкове ревю до Дня Жінок;
 Зустріч випускників;
 День Поля;
 День знань;
 День відкритих дверей та Урочисте відзначення річниці заснування
Університету;
 День працівників сільського господарства;
 Автопробіг до Дня автомобіліста і дорожника;
 Виставки - розпродажі сільськогосподарської продукції.
Важливо зазначити, що цікаво та організовано вперше пройшли в ПДАТУ
заходи:
 виставка фоторобіт працівника ПДАТУ Миколи Сідаша;
 науковий пікнік у вишиванці – отримав позитивні відгуки і вперше в
Україні пройшов саме у такій формі. Поєднання Дня вишиванки та Дня науки;
 виставка «АГРО-2017» у місті Хмельницькому;
 засідання ради ветеранів в Університеті третього покоління та святковий
концерт для ветеранів міста та університету.
Вже вкотре в нашому навчальному закладі відбувся Відкритий
регіональний фестиваль художньої творчості колективів та окремих виконавців
серед навчальних закладів «Агроуніфест-2017», який отримав високу оцінку
серед гостей та ЗМІ. Дуже важливо, щоб цей фестиваль отримав статус
Всеукраїнського, тому, що він сприяє популяризації ПДАТУ.
Також, у 2017 році кафедрами професійної освіти та суспільногуманітарних
наук,
було
організовано
й
проведено
ряд
загальноуніверситетських заходів з національно-патріотичного виховання за
участі наукової бібліотеки університету. Основні з них такі:
 з 6 березня по 10 березня 2017 р. заходи, присвячені вшануванню пам’яті
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ: Літературні читання «ВІЧНЕ СЛОВО КОБЗАРЯ», «МИ
– НАЩАДКИ КОБЗАРЯ».
 15 березня 2017 р. культурологічним гуртком студентської молоді
«Джура» було проведено круглий стіл на тему: «Знай свої права, виконуй свої
обов’язки».
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 з 10 квітня по 14 квітня 2017 року кафедра суспільно–гуманітарних наук
проводила ТИЖДЕНЬ ПРАВА. План заходів: 10.04.2017. – Круглий стіл на тему
«Права людини». 12.04.2017. – Зустріч з представником правоохоронних
органів м. Кам’янця-Подільського. 14.04.2017. – Презентація виставки «Видатні
діячі української правової науки».
 13 квітня 2017 року кафедрою професійної освіти ПДАТУ було
проведено захід «Як Великдень на дворі, то й писанка на столі».
 22 квітня 2017 року участь студентів у міському щорічному заході
«Відкриття туристичного сезону».
 23-24 квітня 2017 року участь студентів і викладачів ПДАТУ у міському
заході, в рамках відкриття туристичного сезону, на встановлення рекорду
«Найбільша кількість учасників, які стрибають на скакалці» та «Заняття з
йоги».
 27 квітня 2017 року для студентів 1-го курсу інженерно-технічного
факультету була підготовлена і проведена бесіда-презентація, присвячена Дню
Перемоги над нацизмом.
 11 травня 2017 року учасники літературно-мистецького гуртка «Ольвія»
провели круглий стіл на тему: «Нам пора для України жить…», присвячений
161-річниці від Дня народження Івана Франка.
 19 травня 2017 року, у рамках Всеукраїнського свята вишиванки та у
рамках Всесвітнього дня науки (21 травня) у Подільському державному
аграрно-технічному університеті відбувся масштабний захід: «Науковий пікнік
у вишиванці». Дрес-кодом дня була вишиванка – і весь університет замайорів
різнобарвними візерунками української вишивки на фоні українських пісень і
танців. Окрім того науковці різних навчальних закладів могли презентувати свої
наукові здобутки.
 24-27 травня 2017 року найкращі та найактивніші студенти ПДАТУ взяли
участь у XIX Зльоті лідерів аграрної освіти (м. Київ).
 12 вересня 2017 року студенти ПДАТУ взяли участь у щорічному
міському заході «Я - студент туристичного міста».
 28 вересня 2017 р. були проведені виховні години, приурочені роковинам
трагічних подій Бабиного Яру.
 участь студентів ПДАТУ у благодійному ярмарку до Дня захисника
України (виготовлення сувенірної продукції студентами, її продаж і передача
коштів на підтримку українських військових, які беруть участь в АТО).
 1 жовтня 2017 року кафедрою професійної освіти організовано захід,
присвячений Дню вчителя.
 з 16 по 20 жовтня 2017 р. у ПДАТУ відбувся «Агроуніфест-2017» на
виявлення обдарованої творчої студентської молоді.
 17 жовтня 2017 року на базі кафедри охорони праці та фізичного
виховання ПДАТУ відбулися спортивні змагання «Козацькі забави». У
змаганнях взяли участь команди усіх факультетів університету. У програмі
змагань було перетягування канату, стрибки, дартс, піднімання гирі, силова
естафета.
 9 листопада 2017 року кафедрою професійної освіти проведено День
української писемності і мови.
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 16 листопада 2017 року участь НПП у заходах до Дня працівника
сільського господарства (м. Хмельницький).
 18 листопада 2017 року організація та проведення у ПДАТУ Дня
студента. Участь найкращих студентів університету у міських заходах та
одержання нагород від міського голови М. Сімашкевича та народного депутата
В. Мельниченка (О. Іпатій, В. Поплавська, Х. Бонюк, В. Махтур).
 19 листопада 2017 року участь студентів ПДАТУ у міському дебатному
турнірі (С. Погребняк, Є. Забара).
 21 листопада 2017 року участь студентів і викладачів ПДАТУ у міському
заході до Дня Гідності і Свободи;
 28 листопада 2017 року кафедрою суспільно-гуманітарних наук
проведено тиждень до Дня філософії; участь представників ПДАТУ у міському
заході до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр..;
 4 грудня 2017 року участь студентів у ІІ турі конкурсу знавців української
мови (Ольга Тимощук - ІІІ місце);
 11 грудня 2017 року участь студентів і викладачів у міському заході
«Битва стартапів» (викладач М. Білий);
 15 грудня 2017 року участь НПП ПДАТУ у дебатному турнірі «Битва
викладачів-2017» (к.ф.н. - О. Чайковська, аспірант - С. Єрмаков – ІІ місце);
 17 грудня 2017 року на базі ПДАТУ відбувся семінар голів первинних
організацій ветеранів міста;
 23 грудня 2017 року організація щорічного новорічного свята для дітей
співробітників ПДАТУ.
Наукова бібліотека ПДАТУ в організації виховної роботи
Наукова бібліотека університету як один із основних культурноінформаційних підрозділів університету велику увагу приділяє набуттю і
розповсюдженню культурних та духовних цінностей серед студентської молоді.
Наукова бібліотека університету здійснює виховний вплив на студентство
через: масові заходи, огляди-бесіди до знаменних дат, бібліографічні огляди,
презентації «Бібліотечна стежина» для студентів, книжкові виставки, тематичні
вечори для академічних груп та інше.
Упродовж 2017 р. науковою бібліотекою було проведено:
 тематичні виставки і перегляд літератури;
 тематичні бесіди;
 екскурсії, виступи;
 національно-патріотичний екскурс та година-реквієм;
 години спілкування, історико-патріотична та вшанування;
 акції та виставки;
Впродовж року проводилися заходи на виконання Державних програм та
до знаменних і пам’ятних, ювілейних дат. Розроблялися цикли або комплекси
заходів, в яких передбачено виставки, перегляди, бесіди, інформаційні та
літературно-музичні години.
Серед найбільш важливих були такі події:
 заходи до проголошення незалежності України;
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 заходи до проголошення Конституції України;
 заходи до 161-річчя І. Я. Франка;
 заходи до 151-річчя М. С. Грушевського;
 комплекс заходів «Вшанування воїнів» (АТО; до Дня Перемоги над
нацизмом у другій світовій війни);
 заходи до Дня Героїв Небесної сотні;
 заходи до 76-річчя трагедії Бабиного Яру;
 заходи до Дня вишиванки;
 заходи до Дня науки;
 заходи до Дня захисника України;
 заходи до Чорнобильської катастрофи;
 заходи щодо виконання державної програми Молодь України;
 заходи до Міжнародного дня миру;
 заходи щодо – 2013-2022 р.р. міжнародне десятиріччя зближення культур;
 заходи до Дня Гідності та Свободи;
 заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 р.р.
 заходи щодо проголошення 2017 року – Роком Української революції
1917 — 1921 років.
Центр культури і дозвілля ПДАТУ в організації виховної роботи
Центр культури і дозвілля університету є основним місцем проведення
загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової роботи. В
ПДАТУ, крім проведення різноманітних культурно-масових заходів,
організовано клубну роботу, роботу колективів художньої самодіяльності.
В університеті діють колективи художньої самодіяльності до діяльності
яких залучено близько 300 студентів університету.
Базовими колективами художньої самодіяльності університету є:
 народний аматорський ансамбль «Подільський колос» (керівник – Віра
Чернишева);
 зразковий дитячий ансамбль танцю «Колосок» (керівник – Віра
Чернишева);
 хореографічна студія «Maxi» (керівник – Микола Томайчук);
 вокальний студія «Рутенія» (керівник – Руслан Вознюк);
 літературно-мистецький театр «Ольвія» (керівник – доцент Ольга
Прокопова);
 студентська театральна студія «Лінк» (керівник – Валерій Свереда);
 клуб поціновувачів фольклору «Комора» (керівник – Ольга Чорнобиль);
 КВК «Аграрвард» (керівник – доцент Світлана Ліщук);
 фотостудія «Позитив» (керівник – Ігор Ткачук);
У 2017 році на базі ПДАТУ було проведено, більш як 100
загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного рівня.
Спортивно-масова робота в організації виховної роботи
У ПДАТУ діють такі спортивні секції: волейбол (жінки), важка атлетика,
настільний теніс, футбол, волейбол (чоловіки).
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Серед студентів-спортсменів – 1 заслужений майстер спорту України, 3
кандидати у майстри спорту України, 93 розрядників різного рівня ( І-ІІІ р.).
У цьому році в університеті для студентів та співробітників університету
кафедрою охорони праці та фізичного виховання були організовані та проведені
наступні спортивно-масові заходи:
 спартакіада «Здоров’я» серед наукових працівників ПДАТУ з волейболу;
 парковий волейбол до Дня спорту;
 спартакіада «Здоров’я» серед наукових працівників ПДАТУ з мініфутболу;
 турнір з пляжного волейболу серед чоловічих команд міста;
 спартакіада «Здоров’я» серед співробітників ( футбол, бадмінтон);
 «День фізичної культури та спорту» Волейбол та н/теніс;
 студентські спортивні ігри серед студентів ПДАТУ з футболу;
 студентські спортивні ігри серед студентів ПДАТУ з волейболу;
 AgroUniFest – волейбол(чол., жін.), н/теніс;
 «Козацькі забави»;
 турнір до Дня студента та працівника с/г: волейбол (чол., жін.), мініфутбол, важка атлетика;
 турнір до дня св. Миколая з волейболу;
Спортсмени університету у 2017 році були учасниками та стали призерами
і переможцями ряду значимих спортивних змагань:
 обласна універсіада серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., де в загальному
заліку Подільський державний аграрно-технічний університет посів ІІІ місце;
 спартакіада «Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників та
співробітників ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації Міністерства аграрної політики та
продовольства України, де команда ПДАТУ посіла в загальному заліку ІІ місце.
 Роман Головатюк - заслужений майстер спорту України, з кікбоксингу.
 Осецька Антоніна - КМС з кікбоксингу.
 Манькевич Максим - КМС з волейболу.
 Бойко Андрій - КМС з волейболу.
Музей університету в організації виховної роботи
Музей історії знайомить з історією створення, розвитку та досягненнями
університету; сприяє патріотичному вихованню студентів; сприяє становленню
їх світогляду. Музей університету бере участь у формуванні середовища
виховного впливу на студентство університету через: екскурсії, оглядові лекції
та бесіди в студентській аудиторії, ювілейні зустрічі академічного рівня разом з
центром культури і дозвілля університету до знаменних дат, святкові заходи;
акції «Пам’ять» та ін. Щорічно музей університету відвідує більше тисячі:
студентів, співробітників, гостей університету, учнів шкіл.
Організація виховної роботи в гуртожитках
Виховні заходи в гуртожитках проводяться деканатами (за планами
виховної роботи), кафедрами (за планами-графіками виховної роботи і
чергування викладачів у вечірній час), студентськими радами гуртожитків,
науковою бібліотекою університету.
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Основні з виховних заходів, що проводились в гуртожитках: бесіди і
зустрічі до святкових та знаменних дат, зустрічі з лікарями, юристами та
працівниками правоохоронних органів, вечори запитань та відповідей на різну
тематику, трудові години з упорядкування території гуртожитків, бесіди щодо
виконання вимог внутрішнього розпорядку, консультації з підготовки до здачі
екзаменаційних сесій та задачах практик та багато ін.
Студентське самоврядування університету
В університеті активно діє студентське самоврядування. Діяльність органів
студентського самоврядування (ОССВ) ПДАТУ спрямована на удосконалення
навчально-виховного процесу, покращення фахової підготовки студентів
університету, виховання духовності і культури студентів, зростання у
студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену
справу.
Функціонування студентського самоврядування здійснюється на
демократичній основі співпраці різних поколінь, тому традиційними були
зустрічі ректора і керівництва зі студентським активом, на яких вирішувалися
актуальні питання студентського життя.
Студентське самоврядування у ПДАТУ є важливою ланкою в розвитку
демократичних засад, виявленні потенційних лідерів, формуванні майбутньої
еліти нації. Рада студентського самоврядування університету спільно з
адміністрацією та профкомом бере участь у розподілі місць для поселення в
гуртожитки.
Студентська рада факультету є вищим виконавчим і керівним органом
студентського самоврядування на факультеті, представляє інтереси студентів
факультету.
Студентська рада університету є вищим виконавчим і керівним органом
студентського самоврядування в університеті, представляє інтереси
студентської громадськості, визначає основні напрямки діяльності.
Студентське самоврядування посідає важливе місце у системі навчальновиховної роботи університету, створює для студентів широкі можливості для
самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, залучає до
реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує захист прав
студентів, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки. Ця форма
освітнього народовладдя потребує свого подальшого удосконалення,
перетворення її в ефективний механізм різнопланової дії, учасника
реформування вищої освіти держави в цілому.
Організація виховної роботи у системі розвитку Подільського
державного аграрно-технічного університету
У системі організації виховної роботи ПДАТУ (найближчі 5 років) на
період 2017–2022 роки можна виділити ряд визначених завдань щодо
покращення напрямку діяльності університету виховного середовища:
 посилити роль гуманітарної підготовки фахівців як фактору розвитку
демократії та протистояння негативним соціальним проявам у суспільстві,
збільшивши гуманітарну складову у кількості навчальних годин;
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 продовжити роботу науково-педагогічних працівників університету з
виховання у студентів патріотизму, національної самообізнаності, любові до
України та її історії, віри в майбутнє;
 виховувати студентство в дусі всебічного розвитку, привернути до
мистецтва, спорту, вивчення національної культури та її надбання;
 залучати до суспільної роботи широкі маси студентів університету, як
суспільно-політичну практику, що є надзвичайно важливою для майбутніх
керівників;
 всебічно пропагувати та заохочувати здоровий спосіб життя;
 постійно проводити моніторингові опитування «викладач очима
студентів» з метою покращення якості навчально-виховного процесу
університету;
 на основі прийняття Положення про створення Інституту кураторства
забезпечити подальший його розвиток, провести ряд семінарів стосовно
покращення роботи кураторів груп при кредитно-модульній системі організації
навчального процесу;
 створити належні умови для діяльності органів студентського
самоврядування, забезпечити подальший розвиток студентських центрів
факультетів та університету;
 створити базу даних «Випускник ПДАТУ» на кращих студентів
університету та резюме-рекомендацій на всіх випускників університету на вебсайті університету;
 покращувати підготовку фахівця в університеті за рахунок участі
студентів у дослідній, пошуковій роботі через організацію роботу студентських
бізнес-інкубаторів, наукових товариств, що діють на замовлення виробництва;
 продовжити в університеті практику проведення різноманітних
тематичних фахових конкурсів («студент року», «куратор року», «кращий за
професією» і т.п.), забезпечити участь кращих студентів університету у міських,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях.
Розгляд та позитивне вирішення зазначених питань, подальше
вдосконалення організації виховної роботи ПДАТУ щодо формування
відповідного середовища виховного впливу на студентство, сприяє піднесенню
підготовки студента до вимог сьогодення, а саме підняття фахового,
національно-громадянського, соціокультурного рівня випускника, дасть
можливість вважати «елітним» те виховання, що отримує фахівець в
університеті.
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5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Фінансова діяльність за 2017 рік
Фінансування університету протягом минулого року здійснювалось
Міністерством освіти і науки України.
Із загального фонду державного бюджету за 2017 рік відповідно до
затвердженого кошторису надійшло коштів на загальну суму 46115,4 тис. грн.,
(що на 2015,1 тис. грн. більше в порівнянні з 2016 роком.) в т.ч.:
 заробітна плата - 32091,8 тис .грн.
 нарахування на заробітну плату – 6601,9 тис. грн.
 продукти харчування дітям–сиротам – 783,2 тис. грн.
 оплата комунальних платежів – 4038,8 тис. грн.
 стипендія студентам - 9496,7 тис. грн.
 придбання м'якого інвентарю дітям-сиротам – 18,0 тис. грн.
 придбання літератури дітям сиротам, виплата допомоги при
працевлаштуванню – 182,4 тис. грн.
Використання бюджетних коштів проведено у повному обсязі відповідно
до затверджених кошторисних призначень.
Крім того, на підтримку колекції світового генофонду з державного
бюджету надійшло 198,0 тис. грн., за рахунок яких згідно плану використання
придбано нове лабораторне приладдя, обладнання, мінеральні добрива та
гербіциди.
Залишок коштів на спеціальному рахунку університету станом на 1 січня
2018 року становив 2373,4 тис грн.
Протягом року на спеціальний рахунок університету надійшло 16096,1
тис. грн. в т.ч:
 за навчання - 12243,4 тис. грн;
 від господарської діяльності, оплати за гуртожитки – 3767,6 тис. грн.;
 оренди – 84,8 тис, грн.
Відповідно до кошторису затвердженого на 2017 р. видатки по
спеціальному фонду університету склали – 16976,6 тис. грн., а саме:
 на заробітну плату – 8108,4 тис. грн.;
 нарахування на заробітну плату – 2036,97 тис. грн.;
 придбання товаро-матеріальних цінностей – 2843,2 тис. грн.;
 придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 14,2 тис. грн.;
 продукти харчування для їдальні – 337,4 тис. грн.;
 оплата послуг (ЄДЕБО, вивіз сміття, послуги по обслуговуванню
лічильників, газових сигналізаторів та інші) - 440,5 тис. грн.;
 видатки на відрядження – 68,4 тис. грн.
 оплата комунальних послуг - 2633,8 тис. грн.
 сплата податків - 346,7 тис. грн.
 придбання обладнання та основних засобів – 143,4 тис. грн.
Крім того, в минулому році для здійснення наукових робіт, надходжень від
господарської
діяльності
навчально-наукового
центру
«Поділля»,
госпдоговірних тем надійшло 1460,0 тис. грн. Кошти використано відповідно до
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затвердженого кошторису на заробітну плату працівників центру, на придбання
гербіцидів, мінеральних добрив та на придбання запчастин до
сільськогосподарської техніки.
Протягом року на благодійний рахунок університету надійшло 361,6 тис.
грн., які відповідно до затвердженого кошторису використано на придбання
матеріалів та обладнання для господарських потреб, придбання
металопластикових вікон для гуртожитків.
За минулий рік виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення науковопедагогічному персоналу за 2017 рік – 1272,9 тис. грн., нараховано та виплачено
індексацію по заробітній платі на суму - 378,8 тис. грн.
Відповідно до затвердженого штатного розпису університету на 2017 рік
по загальному фонду затверджено 442,6 штатних одиниць (176,6 науковопедагогічних, 11 - педагогічних, 177 - спеціалістів, 78 - робітників), по
спецфонду – 266, 6 штатних одиниць (102 - науково-педагогічних, 1 педагогічний, 20,6 – спеціалістів, 143 - робітників).
Станом на 1 січня 2018 року в університеті відсутня заборгованість по
заробітній платі, стипендіям студентам, аспірантам та докторантам,
комунальним платежам та розрахункам з організаціями за товаро-матеріальні
цінності.
5.2. Інформація про роботу господарської частини за 2017 рік
У 2017 році для підтримання навчальних корпусів, гуртожитків у
нормальному робочому стані та забезпечення необхідних умов для навчання
студентів та праці співробітників університету виконані ремонтно-будівельні
роботи на об’єктах власною ремонтно-будівельною бригадою в обсязі 911 тис.
грн., в т. ч. гуртожитки 202 тис. грн..
 Виконані поточні ремонти значної частини внутрішніх приміщень
навчальних корпусів та гуртожитків:
 вапняне,масляне та водоемульсійне фарбування стін та стель;
 ремонт вікон та дверей;
 заміна частини дерев’яних вікон та дверей на металопластикові;
 ремонт учбових столів та стільців;
 ремонт із заміною частини лінолеумних дерев’яних і керамічних підлог,
скління вікон та дверей;
 ремонт мереж тепло - водопостачання, електропостачання/
Головний корпус:
 ремонт аудиторії № 74, оздоблювальні роботи, влаштування підлоги з
ламінату, заміна освітлення, дверних блоків, перегородка в коридорі;
 ремонт коридору 1 поверху - праве крило, влаштування натяжної стелі,
заміна світильників, дверних блоків в коридорі та кабінетах, заміна віконних
блоків на металопластикові в кабінетах, підлога з ламінату в каб. № 7,
декоративна штукатурка стін і стелі;
 ремонт приміщення ауд. № 15, 39, 44, 85, 89, 93 – 103, приміщення
буфету;
 влаштування пандуса в холі на центральному вході.
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Факультет ветмедицини та технологій у тваринництві:
 ремонт штукатурки ветклініки, влаштування підвісних стель з
гіпсокартону та вагонки, облицювання керамічною плиткою частини стін і
підлог, влаштування частини лінолеумних підлог, заміна частини вікон і дверей
на металопластикові, ремонт електроосвітлення.
Корпуси № 6, 7:
 ремонт козирка з заміною покриття на центральному вході;
 ремонт ауд. № 72 з влаштуванням підвісної стелі, заміною віконних і
дверних блоків, лінолеумної підлоги, декоративним пофарбуванням стін і стель.
Ремонт частини приміщень в корпусах № 1, 3 (загально-будівельні,
електромонтажні, сантехнічні роботи).
Виконані роботи по ремонту частини скління вікон корпусів і гуртожитків.
Проведена заміна частини старих дерев’яних віконних і дверних блоків на
металопластикові у гуртожитках № 1, 2, 3, головному корпусі, корпусі № 3,
ветклініці.
Завершені роботи по комплексному ремонту чотирьох блок-секцій у
гуртожитку № 3 ( житлові кімнати, коридори, кухні, санвузли).
Виконані роботи по регламентному обслуговуванню та налагодженню
обладнання теплових пунктів, теплогенераторних, обладнання електрощитових,
ввідних силових електрощитів, ремонт теплоізоляції трубопроводів, ремонт
сантехарматури та обладнання, повірці теплових лічильників, перевірці
вентиляційних та димових каналів у гуртожитках та теплогенераторних.
Виконаний ремонт циркуляційних насосів у теплопунктах гурт. № 2, 3,
головному корпусі.
Ремонт газового котла теплогенераторної № 1 ветфакультету, ремонт
твердопаливного котла в котельній ботанічного саду.
З метою поліпшення протипожежного стану на об’єктах:
 встановлені світлові протипожежні показники у головному корпусі,
корпусах № 6, 7, гуртожитках № 1, 2, 3;
 перезаряджені 108 шт. вогнегасників для гуртожитків і навчальних
корпусів.
У стадії завершення виготовлення техдокументації на землекористування
земельними ділянками (поновлення).
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6. ЗВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
6.1. ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
6.1.1 Загальна характеристика факультету
Історія факультету агротехнологій і природокористування почала свій
відлік у 1919 році з відкриття сільськогосподарського факультету при
Кам‘янець-Подільському державному українському університеті.
Протягом усього періоду функціонування цього структурного підрозділу
Подільського ДАТУ, в ньому підготовлено понад 11 тис. кваліфікованих
фахівців для народного господарства України.
Серед випускників факультету державні і політичні діячі, відомі науковці,
знані виробничники – видатний генетик, автор світового відкриття мутагенної
дії екзогенних ДНК Тарнавський М.Д.; доктор сільськогосподарських наук
Лехнович В.С., який у блокадному Ленінграді зберіг всесвітньовідому колекцію
картоплі Всесоюзного інституту рослинництва ім. М.І. Вавілова; Мізін В.Г. –
учасник гідрографічної експедиції 1913-1915 рр. на криголамах «Таймир» і
«Вайгач», яка відкрила перший арктичний шлях від Владивостока до
Архангельська; директор науково-дослідного інституту енергетичних культур і
цукрових буряків НААН України, доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік УААН Роїк М.В.; академік НААН України Дзюбецький
Б.В.; два двічі Герої Соціалістичної Праці – Ткачук Г.І. і Долинюк Є.О.; вісім
Героїв Соціалістичної Праці – Вакарюк М.П., Глуханюк З.Д., КравчукСафонова Р.О., Лендюк Ю.В., Ліщук В.Д., Лятавський А.В., Середа М.С.,
Стецько В.І.; Герой України Іващук П.В.; Заслужені агрономи України Савков
В.О., Плескачова З.В., Сірик В.Г., Мовченко В.П.; народні депутати України
різних скликань Мельничук М.В., Тимчук С.А., Томич І.Ф., Рудик І.Л., Ядуха
В.С.; доктори сільськогосподарських наук, професори, Заслужені діячі науки і
техніки України Бахмат М.І., Овчарук В.І., Шерепітко В.В., Гончарук В.О.,
Гораш О.С.; доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти
України, генерал-майор СБУ Стрельбицький М.П. та багато інших.
На факультеті працювали такі відомі вчені-аграрники: професори, доктори
наук Алексєєва О.С., Блажевський В.К., Горєв Л.М., Гулай В.І., Макрушин
М.М., Іжик М.К., Назаренко І.І., Ермантраут Е.Р., Оліневич В.О., Перепечко
М.П., Ройченко Г.І., Ступаков В.П., Слободян С.М., Сербін С.С., Хоменко О.Д.,
Усик Г.Є., Якименко А.С., Топольний Ф.П., Тягни-Рядно М.Г., Шевчук В.К.,
Ковтуник І.М., Марковський В.С. та ін.
Серед випускників – понад 40 Заслужених агрономів і Заслужених
працівників сільського господарства, більше 170 докторів і кандидатів наук.
Науково-педагогічний персонал факультету налічує 7 докторів наук,
професорів, 45 кандидатів наук, доцентів. З них, 3 – Заслужені діячі науки і
техніки України, 1 – Заслужений працівник освіти України, 5 – відмінників
освіти України, 9 – відмінників аграрної освіти і науки України.
6.1.2 Кадровий склад
У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес на 6 кафедрах

96
факультету забезпечували 75 науково-педагогічних працівника, які в цілому по
факультету працювали на 53,75 штатних тарифних ставках (табл. 1). При цьому,
в штатному розписі за посадами 7,25 ставки (8 фізичних осіб) займали
професори, 29,05 ставки (37 осіб) – доценти, 1,7 ставки (2 особи) – старші
викладачі і 16,75 ставки (28 осіб) – асистенти.
Таблиця 6.1

Штатний розпис співробітників факультету

Посад за штатним розписом (в дужках – фізичних осіб)

6.

ВСЬОГО:

допоміжний
персонал

5.

всього

4.

асистент

3.

ст.
викладач

2.

Рослинництва, селекції
і насінництва
Землеробства,
ґрунтознавства і захисту
рослин
Садівництва,
овочівництва і садовопаркового господарства
Екології
і
збалансованого
природокористування
Геодезії та землеустрою
Агрохімії, хімічних і
загально-біологічних
дисциплін

доцент

1.

Назва кафедри

професор

№
з/п

науково-педагогічний персонал

3,0 (3)

4,5(6)

-

3,25(6)

10,75(15)

2,5

1,0(1)

4,75(7)

-

2,8(6)

8,55(14)

2,0

1,0(1)

5,25(7)

-

2,0(3)

8,25(11)

3,0

2,0(2)

5,25(6)

-

1,25(2)

7,5(10)

2,0

0,25(1)

3,9(5)

1,7(2)

5,15(7)

11,0(15)

2,0

-

5,4(6)

-

2,3(4)

7,7(10)

2,0

7,25
(8)

29,05
(37)

1,7
(2)

16,75
(28)

53,75
(75)

13,5

6.1.3 Навчальна робота
Напрями підготовки (спеціальності)
В даний час факультет агротехнологій і природокористування здійснює
підготовку фахівців з 5 спеціальностей ( «Агрономія», «Садівництво і
виноградарство», «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Садово-паркове
господарство») із загальним ліцензованим обсягом підготовки бакалаврів – 450,
і магістрів – 158 осіб за денною і заочною формами навчання.(табл. 6.2).
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Таблиця 6.2

Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги прийому
Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
бакалавр

Спеціальність

магістр

ліцензований обсяг за формами навчання, осіб
денна

заочна

денна

заочна

201 «Агрономія»

100

100

45

30

203 «Садівництво і виноградарство»

25

25

10

10

206 «Садово-паркове господарство»

30

30

10

10

193 «Геодезія та землеустрій»

30

30

15

15

101 «Екологія»

50

30

8

5

Всього:

235

215

88

70

Разом за освітніми рівнями
В цілому по факультету:

450

158
608
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Прийом на навчання
Під час вступної кампанії 2017 року абітурієнтами факультету подано 735
заяви (у 2016 році – 922 заяв), що зумовлено відсутністю прийому за ОКР
«спеціаліст» з яких 513 для вступу на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра» (70% від загальної кількості поданих заяв), і 222 (30%) – на освітньопрофесійні програми підготовки «магістра» (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2017 році
Напрями підготовки
(спеціальності)

Освітні ступені (освітньо-кваліфікаційні рівні)

бакалавр

магістр

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

Агрономія

181

67

248

83

38

121

Садівництво і
виноградарство

31

13

44

15

3

18

Екологія

67

8

75

11

10

21

Геодезія та землеустрій

73

26

99

19

21

40

Садово-паркове господарство

38

9

47

22

20

42

ВСЬОГО:

390

123

513

150

92

222

В структурі поданих заяв за формами навчання близько 73% (540 заяв)
припадає на денну і 27% (195 заяв) – на заочну форми навчання. У 2017 році
прийнято на навчання 327 осіб (у 2016 – 389 осіб), з яких 206 (63%) зараховано на
освітньо-професійні програми підготовки «бакалавра», і 121 (37%) – «магістра» .
Із загальної кількості зарахованих 332 студентів 176 (53%) проходитимуть
підготовку за денною (на 39 менше ніж у 2016 році) і 156 (40%) – за заочною
формами навчання (на 26 більше ніж у 2016 році). Зменшення пов’язане із
відміною набору за ОКР «спеціаліст».
В розрізі спеціальностей 183 особи (56%) вступили на навчання за
спеціальністю «Агрономія», 70 (21,1%) – «Геодезія та землеустрій», 23 (7,0%) –
«Садівництво і виноградарство», 27 (8,2%) – «Садово-паркове господарство» і
також 24 (6,7%) – «Екологія».
В цілому по факультету у 2017 році за державним замовленням прийнято 152
студенти або 45,8% від загальної кількості зарахованих, з них 127 (83,5%) – на денну
і
25
(16,5%)
–
на
заочну
форму
навчання.
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Таблиця 6.4

Результати прийому у 2016 році
Освітні ступені
БАКАЛАВР

Спеціальність

денна форма

МАГІСТР
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

«Агрономія»

7/30

11+7/9

18/39+7

1/10

2/10+29

3/20+29

17

12

29

16

2

18

«Садівництво і
виноградарство»

5/5

-

5/5

2/-

0

2/-

5

3

8

3

0

3

«Екологія»

3/-

2/-

5/-

2/-

0+2/-

2+2/-

5

3

8

0

5

5

«Геодезія та
землеустрій»

4/10

7+3/-

11+3/10

-/-

0+2/13

0+2/13

7

7

14

3

11

14

«Садово-паркове
господарство»

2/5

-/-

2/5

2/-

0

2/-

5

2

7

3

6

9

21/50

20+10/
9

41+3/
59+7

7/10

2+4/
23+29

9+4/
33+29

39

27

66

25

24

49

ВСЬОГО:

Примітка: чисельник – всього; знаменник – в тому числі скорочений термін навчання + поповнення старших курсів або друга вища освіта.
Другий тур в листопаді 2017р. додатково:
«Агрономія»:
бакалавр (18 поповнення ІІ-ІІІ курсу) – 18;
магістр - 2;
«Геодезія і землеустрій»: бакалавр (1стн) – 1;
магістр – 2.
«Екологія»:
бакалавр (2 поповнення ІІ-ІІІ курсу).
«Садово-паркове»:
магістр - 2
РАЗОМ – 332.
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Випуск фахівців
У 2017 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 446 осіб, що на 107 осіб більше ніж у минулому році.
При цьому питома вага випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» склала 50%, спеціаліст – 38% і магістр – 12%.
Із загальної кількості випускників 196 (на 4 особи менше ніж у минулому
році) або 44% проходили підготовку за денною і 250 (на 111 осіб більше ніж у
минулому році) або 56% – за заочною формами навчання.
В розрізі спеціальностей 258 випускників отримали дипломи за напрямом
підготовки (спеціальністю) «Агрономія», 113 – «Геодезія, картографія та
землеустрій», 40 – «Екологія та охорона навколишнього середовища», 18 –
«Лісове і садово-паркове господарство», 21 – «Плодоовочівництво і
виноградарство».
Таблиця 6.5

Випуск фахівців у 2017 році
Назва напряму підготовки
(спеціальності)

«Агрономія»
«Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування»
«Геодезія, картографія та землеустрій»
«Лісове і садово-паркове
господарство»
Разом
«Агрономія»
«Плодоовочівництво і
виноградарство»
«Екологія та охорона навколишнього
середовища»
«Землеустрій і кадастр»
Разом
«Агрономія»
«Плодоовочівництво і
виноградарство»
«Екологія та охорона навколишнього
середовища»
«Садово-паркове господарство»
Разом
Всього по факультету:

В тому числі
денна
держ.
всього
зам.
«бакалавр»
66
64

ком.

заочна
держ.
всього
зам.

ком.

2

62

28

34

14

8

6

5

-

5

30

15

15

28

1

27

16

9

7

6

-

6

126
96
«спеціаліст»
20
19

30

101

29

72

1

13

12

1

3

3

-

2

2

-

5

5

-

5

1

4

9
9
37
36
«магістр»
20
18

1

3
23

15

3
8

2

8

8

-

4

3

1

2

2

-

5

4

1

5

3

2

8
37
200

25
157

8
12
43

15
139

13
57

2
82

Таблиця 6.6
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Одержали дипломи з відзнакою
Назва напряму підготовки (спеціальності)

Всього

В тому числі
денна

заочна

«бакалавр»
«Агрономія»
«Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»
«Геодезія, картографія та землеустрій»
«Лісове і садово-паркове господарство»
Разом
«спеціаліст»
«Агрономія»
«Плодоовочівництво і виноградарство»
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
«Землеустрій і кадастр»
Разом
«магістр»
«Агрономія»
«Плодоовочівництво і виноградарство»
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
«Садово-паркове господарство»
«Землеустрій і кадастр»
Разом

12

10

2

1

-

1

2
15

1
11

1
4

28
2
3
10
43

5
1
2
3
11

23
1
1
7
32

5
3
2
3
13

5
2
2
3
13

1
1

Всього по факультету:

71

35

37

Навчальне навантаження
Протягом
2016-2017
навчального
року
науково-педагогічними
працівниками кафедр факультету виконано навчального навантаження на
34926,38 годин (табл.6.7).

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Таблиця 6.7
Виконання навчального навантаження кафедрами факультету
Назва кафедри
Рослинництва, селекції і насінництва
Землеробства, ґрунтознавства і захисту
рослин
Садівництва, овочівництва, лісового і
садово-паркового господарства
Екології
і
збалансованого
природокористування
Геодезії та землеустрою
Агрохімії,
хімічних
і
загальнобіологічних дисциплін
ВСЬОГО:

Обсяги навчального навантаження
план
фактично
відхилення
6721,17
6721,17
0
6430,79

6367,75

-63,04

5739,77

5681,67

-58,1

4389,71

4389,71

0

7047,68

7047,68

0

4718,4

4718,4

0

35047,52

34926,38

-121,14

При цьому, в середньому на одного штатного науково-педагогічного
працівника припадає близько 649 годин навчального навантаження.
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У порівнянні з планом обсяг фактично виконаного навчального
навантаження більший на 204 години. Основною причиною цього є проведення
додаткових занять із студентами 2 курсу скороченого терміну навчання
спеціальності «Агрономія», які проходять підготовку за спільною програмою з
компанією «Кернел».
Аналітичний огляд успішності студентів
В зимовій екзаменаційній сесії денної форми навчання у 2016-2017
навчальному році прийняло участь 525 студентів (табл. 6.8).
За підсумками зимової екзаменаційної сесії успішність студентів в цілому
по факультету склала 97,3%, а якісний показник успішності – 65,4%. При цьому,
середній бал складання студентами семестрових атестацій зимової
екзаменаційної сесії становив 3,7.
В розрізі напрямів підготовки (спеціальностей) найкращі показники
успішності досягнуті студентами спеціальності «Плодоовочівництво і
виноградарство», а найгірші – у студентів напряму підготовки «Екологія та
охорона навколишнього середовища».
Загальні пропуски занять з розрахунку на 1 студента факультету за
підсумками першого семестру складали 4,6 академічної години, в тому числі
без поважних причин – 2,3 академічної години.
Таблиця 6.8

Підсумки екзаменаційних сесій 2017 року
Напрям підготовки
(спеціальність)

1
Агрономія
Плодоовочівництво
і
виноградарство
Екологія та охорона
навколишнього
середовища
Геодезія, картографія та
землеустрій
Лісове і садово-паркове
господарство
В цілому по ф-ту:
Агрономія
Плодоовочівництво
і
виноградарство
Екологія та охорона
навколишнього

Пропуски занять
на 1 студента,
Якісний
Кількість Успішність, показник Середній академічних годин
студентів
%
успішності,
бал
В т.ч., без
%
всього поважних
причин
2
3
4
5
6
7
Зимова екзаменаційна сесія
286
83,2
59,0
3,6
4,3
2,2
25

100

83,3

4,0

5,8

2,9

50

79,1

69,8

3,7

4,9

2,7

109

93,7

75,0

4,7

4,6

2,1

55

92,2

70,6

3,9

5,0

2,6

97,3
65,4
Літня екзаменаційна сесія
276
97,4
70,8

3,7

4,6

2,3

4,2

5

2,5

18

100,0

80,0

4,4

5,5

2,9

50

100,0

74,0

4,2

3,5

1,9

525

103
середовища
Геодезія, картографія і
землеустрій
Лісове і садово-паркове
господарство
В цілому по ф-ту:

113

100,0

74,2

4,2

6

3,1

48

100,0

78,0

4,3

7,4

4,4

505

99,3

72,9

4,2

5,6

2,9

За підсумками літньої екзаменаційної сесії успішність студентів в цілому
по факультету склала 99,3%, а якісний показник успішності – 72,9%. При цьому,
середній бал складання студентами семестрових атестацій літньої
екзаменаційної сесії становив 4,2.
6.1.4 Методична робота
Протягом звітного періоду науково-педагогічними працівниками кафедр
факультету видано одноосібно або в співавторстві 12 навчальних посібників, з
яких 2 мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також 94 методичні
розробки для проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів
(табл. 6.9, 6.10).
Видання навчально-методичної літератури

Таблиця 6.9

Навчальні посібники
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва кафедри

всього

Рослинництва, селекції і
насінництва
Землеробства, ґрунтознавства і
захисту рослин
Агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін
Екології і збалансованого
природокористування
Садівництва, овочівництва,
лісового і садово-паркового
господарства
Геодезії та землеустрою
РАЗОМ:

у тому числі
з грифом з грифом
МАПУ
МОНУ

Методичні
розробки

1

-

-

16

-

-

-

9

4

-

-

21

5

-

-

3

1

-

-

23

-

-

-

19

12

-

2
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Таблиця 6.10
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників, виданих у
2016-2017 навчальному році

104
Прізвище, ім’я та
по батькові

№
з/п

Вахняк В.С.

1.

Вахняк В.С.

2.

Григор’єв В.М.

3.

Зеленський В.А.

4.

Козіна Т. В.

5.

Назва

Тираж

Загальне ґрунтознавство.
Лабораторний
практикум.
(Протокол
№6 від 26.06.2017 р.).
Навчальна практика з
грунтознавства.
Методичні
вказівки.
(Протокол
№6
від
26.06.2017 р.).
Методичні вказівки для
лабораторних занять з
навчальної дисципліни
«Прогноз
розвитку
шкідливих
організмів»
для
студентів
спеціальності
201
«Агрономія» освітнього
ступеня
«бакалавр»
денної і заочної форми
навчання, 2016 (Протокол
№ 9 від 23 листопада
2016 р.)
Стандарт вищої освіти
України
за
освітнім
ступенем
«бакалавр»
спеціальності
201
«Агрономія»
(проект)
(Засідання
науковометодичної комісії з
«Агрономії»,
протокол
від 5 квітня 2017р.)
Методичні вказівки для
проведення лабораторних
робіт
з
навчальної
дисципліни
«Лісова
фітопатологія»,студентам
за напрямом підготовки:
6.090103 «Лісове садовопаркове господарство»,
206
«Садово-паркове
господарство».
Кам’янець - Подільський,
2016 р.
(Протокол № 7 від 27. 09.
2016 р)

100

Обсяг
(друк.
арк.)
4,68

Співавтори

50

1,12
-

20

2,2

-

1,0

20

2,7

Тарасюк В.А.

Каленська С.М.,
Гамаюнова В.В.,
Малинка Л.В. та
ін.

Григор’єв В.М.
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Тарасюк В.А.

6.

Тарасюк В.А.

7.

Рихлівський І.П.

8.

Хомовий М.М.

9.

Методичні вказівки для
лабораторних занять з
навчальної дисципліни
«Антагоністи
мікроорганізмів у захисті
рослин від хвороб і
шкідників» для студентів
спеціальності
201
«Агрономія» освітнього
ступеня
«бакалавр»
денної і заочної форми
навчання,
2016
р.
(Протокол № 9 від 23
листопада 2016 р.)
Методичні вказівки для
лабораторних занять з
навчальної дисципліни
«Біологічний
захист
рослин» для студентів
спеціальності
201
«Агрономія» освітнього
ступеня
«бакалавр»
денної і заочної форми
навчання,
2016
р.(Протокол № 9 від 23
листопада 2016 р.)
Методичні вказівки для
лабораторних занять і
самостійної роботи з
навчальної дисципліни
«Гербологія»
для
студентів спеціальності
201
«Агрономія»
освітнього
ступеня
«бакалавр»
денної
і
заочної форми навчання,
2016 р. (Протокол №7
від 27.09.2016 р.)
Ілюстрований довідник
регулювання
карантинних
бур’янів
України
(методичні
вказівки з проведення
лабораторних занять з
навчальної дисципліни
«Гербологія»
для
студентів спеціальності
201
«Агрономія»
освітнього
ступеня
«бакалавр»
денної
і
заочної форми навчання,
2016 р. (Протокол №7
від 27.09.2016 р.)

20

1,8

-

20

2,46

Козіна Т.В.

200

3,0

Печенюк В.І..,
Хомовий М.М.,
Глущак А.Г.,
Шейко І.М.

200

4,0

Печенюк В.І..,
Рихлівський
І.П.,
Глущак А.Г.,
Шейко І.М.
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Бахмат
Олег
Миколайович,
Шелудченко
Леся Сергіївна,
Овчарук
Олег
Васильович,
Чинкик
Олександр
Сергійович
Бахмат
Олег
Миколайович,
Плахтій Данило
Петрович
Чинчик
Олександр
Сергійович,
Шелудченко
Леся Сергіївна

10.

300

13,5

500

20,53

Галаченко
О.О.

300

3,1

Вознюк С.В.
Кобринська Л.В.

Плахтій Данило
Петрович

13.

Вікова
фізіологія
шкільна гігієна

і

1000

10,87

С.В. Страшко,
Л.В. Соколенко

Плахтій Данило
Петрович

14.

Лікарські
рослини
і
продукти бджільництва в
оздоровленні людини

300

12,87

Степась Андрій
Володимирович

15.

20

2,5

Степась Андрій
Володимирович,
Чинчик
Олександр
Сергійович,
Овчарук
Олег
Васильович

16.

Методичні вказівки для
лабораторно-практичних
занять, та самостійної
роботи з дисципліни
"Основи екології" на тему
"Особливості атмосфери"
для студентів напряму
підготовки
6.100101
“Енергетика
та
електротехнічні системи
в
агропромисловому
комплексі”
(денна
і
заочна форма навчання)
Методичні вказівки для
лабораторно-практичних
занять, та самостійної
роботи з дисципліни
"Основи екології" на тему
"Особливості атмосфери"
для студентів факультету
агротехнологій
і
природокористування за
ОКР «бакалавр».

О.О. Галаченко,
В.С.
Строяновський,
Т.О. Падалко
-

20

2

11.

12.

Моделювання
і
прогнозування динаміки
природно-техногенних
геоекосистем

Екологія
праці
(фізіологічний
і
психологічний аспекти)
Автомобільні
дороги
експлуатаційна
надійність та екологічна
безпека
(науковопрактичне видання)

Шелудченко
Б.А.
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Бахмат
Олег
Миколайович,
Степась Андрій
Володимирович,
Овчарук
Олег
Васильович

17.

Чебан С.Д.

18.

Чебан С.Д.

19.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

20.

21.

22.

Методичні вказівки для
лабораторно-практичних
занять, та самостійної
роботи з дисципліни
«Ландшафтознавство
і
екологія
землеустрою»
для студентів факультету
агротехнологій
і
природокористування
напряму
підготовки
6.080101
Геодезія,
картографія і землеустрій
за ОКР «бакалавр»
Методичні вказівки по
виконанню
курсового проектування
із дисципліни
«Прогресивні технології
в розсадництві
Методичні вказівки по
виконанню
курсового проектування
із дисципліни
«Сучасні технології в
садівництві
і
виноградарстві»

10

2,6

20

1,5

-

1,6

Панцерива А.В.,
Чередніченко
Л.І.

20

Інтродукція і адаптація
декоративних рослин

20

1,3

Методичні вказівки по
виконанню
Практичних робіт із
дисципліни
«Помологія»

30

1,6

Навчальний
посібник
«Післязбиральна доробка
плодів,
овочів
і
винограду»

100

18,4

Гойсюк Л.В.,
Гойсюк С.О.,
Мулярчук О.І.,
Долід А.В.,
Мялковський
Р.О., Дудка Т.А.
Панцерива А.В.,
Чередніченко
Л.І.
Хареба В.В.,
Овчарук В.І.,
Чередніченко
В.М.,
Чередніченко
Л.І., Мулярчук
О.І.
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Гойсюк Л.В.

23.

Гойсюк Л.В.

24.

Гойсюк Л.В.

25.

Безвіконний П.В.

26.

Безвіконний П.В.

27.

Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Інтродукція
і
адаптація декоративних
рослин» при підготовці
бакалаврів галузі знань
20 «Аграрні науки та
продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Овочівництво
закритого грунту» при
підготовці
бакалаврів
галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство»
спеціальності
201
«Агрономія»
Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Ландшафтна
архітектура»
при
підготовці
бакалаврів
галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки по
виконанню лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Гідротехнічні
споруди
садів» спеціальності 206
«Садово-паркове
господарство»
денної
форми навчання
Методичні вказівки по
виконанню практичних
робіт
з
дисципліни
«Експлуатація
садовопаркових
об'єктів»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
денної
форми навчання

10

2,2

С.О. Гойсюк,
О.І. Мулярчук,
А.В. Долід, С.Д.
Чебан, Р.О.
М’ялковський,
Т.А. Дудка

12

3,8

В. І. Овчарук, С.
О. Гойсюк

10

2,5

О.І. Мулярчук

10

2,08

10

2,88
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Безвіконний П.В.

28.

Кобринська Л.В.

29.

Кобринська Л.В.

30.

Кобринська Л.В.

31.

Кобринська Л.В.

32.

М’ялковський
Р.О.

33.

М’ялковський
Р.О.

34.

Методичні вказівки по
виконанню лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Грибівництво»
спеціальності
203
«Садівництво
і
виноградарство» денної
форми навчання
Методичні вказівки до
виконання лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Товарознавство плодів,
овочів і винограду»
Методичні вказівки до
виконання лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Технологія зберігання і
переробки
продукції
рослинництва»
Методичні вказівки для
самостійної роботи з
дисципліни «Технологія
зберігання і переробки
продукції рослинництва»
Методичні вказівки для
самостійної підготовки з
дисципліни
«Товарознавство плодів,
овочів і винограду»
Методичні рекомендації
до лабораторних занять
для студентів напрямку
підготовки
6.090101
«Агрономія»
з
дисципліни
«Стандартизація
та
управління
навчальними
закладами».
Методичні рекомендації
до
лабораторнопрактичних занять з
дисципліни
«Лісова
зоологія» для студентів
напрямку
підготовки
6.090103
«Лісове
і
садово-паркове
господарство»

10

2,21

30

0,5

50

0,6

50

0,3

30

0,3

20

2,5

15

2

Мулярчук О.І.

А.В. Долід
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М’ялковський
Р.О.

35.

М’ялковський
Р.О.

36.

Мулрчук О.І.

37.

Овчарук В.І.

38.

Мулрчук О.І.

39.

Мулрчук О.І.

40.

Тестові
завдання
з
дисципліни
«Лісова
зоологія » для студентів
напрямку
підготовки
6.090103
«Лісове
і
садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Інтродукція
і
адаптація декоративних
рослин» при підготовці
бакалаврів галузі знань
20 «Аграрні науки та
продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки для
виконання лабораторних
робіт
студентами
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
з
дисципліни
«Ландшафтна
архітектура»

15

2,5

10

2,2

С.О. Гойсюк,
О.І. Мулярчук,
А.В. Долід, С.Д.
Чебан, Р.О.
Гойсюк Л. В.,
Т.А. Дудка

10

2.5

Гойсюк Л. В.,
Норик Н. О.

Робочий
зошит
з
навчальної дисципліни
«Овочівництво»
Методичні вказівки для
виконання лабораторних
робіт
студентами
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
з
дисципліни
«Лісознавство»

50

3

10

2.5

Безвіконний
П.В.
Мулрчук О.І.
Дудка Т. А.

Методичні вказівки по
виконанню лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Грибівництво»
для
підготовки студентів за
напрямом
6.130.100
«Агрономія»

10

2.21

Безвіконний
П.В.

111
Дудка Т.А.

41.

Дудка Т.А.

42.

Дудка Т.А.

43.

Норик Н.О.

44.

Роговик Л.Й

45.

Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Озеленення населених
місць» при підготовці
бакалаврів галузі знань
20 «Аграрні науки та
продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Дендрологія»
при
підготовці
бакалаврів
галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Декоративна
дендрологія»
при
підготовці
бакалаврів
галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Методичні вказівки до
лабораторних
занять
студентів з дисципліни
«Ландшафтна
архітектура»
при
підготовці
бакалаврів
галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство»
Аналітичне оцінювання
компонентів
біосфери
[Лабораторний
практикум] – Кам’янецьПодільський:
ПДАТУ,
2017.- 74 с.

Т.А. Дудка
Л.В. Гойсюк.

12

3,8

Т.А. Дудка
Л.В. Гойсюк.

Т.А. Дудка
Л.В. Гойсюк

10

2,5

О.І. Мулярчук,
Л.В. Гойсюк

100

1,5/45
год

Коваль Т.В.,
Ямборак Р.С.,
Овчарук О.В.,
Прохацька Г.І.

112
46.

Ямборак Р.С.

47.

Коваль Т.В.,

48.

Овчарук О.В.

49.

Овчарук О.В.

50.

Овчарук О.В.

51.

Неорганічна
та
аналітична хімія тварин
[навч.посіб. для студентів
напряму
«Технологія
виробництва і переробки
продукції
тваринництва»]/.,–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2016.- 349с.
Навчальний
посібник
«Фізична та колоїдна
хімія»
Навчальний
посібник
«Загальна біологія» для
поглибленого вивчення
курсу загальної біології
учнями 10-11 класів, та
при підготовці до ЗНО
для вступу на відповідні
спеціальностіНавчальний
посібник
«Загальна
біологія»
для
поглибленого вивчення
курсу загальної біології
учнями 10-11 класів, та
при підготовці до ЗНО
для вступу на відповідні
спеціальності
Робочий
зошит
«Біологічна , фізична та
колоїдна
хімія»
для
студентів
напряму
підготовки «Технологія
виробництва і переробки
продукції тваринництва»
Завдання для самостійної
роботи з дисципліни
«Біологічна , фізична та
колоїдна
хімія»
для
студентів
напряму
підготовки «Технологія
виробництва і переробки
продукції тваринництва»
Методичні вказівки до
виконання контрольної
роботи з дисципліни
«Біологічна , фізична та
колоїдна
хімія»
для
студентів
напряму
підготовки «Технологія
виробництва і переробки
продукції тваринництва»

100

7,27/
218,12
год.

Ямборак Р.С.,
Прохацька Г.І.

100

12/0,75
(на 2
авт.)
4,65/ 240
год

Прохацька Г.І

50

1,8 / 50
год.

Коваль Т.В.,
Овчарук О.В.

50

1,3/36
год.

Коваль Т.В.,
Овчарук О.В.

50

1,1/33год
.

Коваль Т.В.,
Овчарук О.В.

100

Овчарук О.В.

113
Овчарук О.В.

52.

Овчарук О.В.

53.

54.

Шейко І.М.,

55.

Шейко
І.М.,
Луговська І.Б.

56.

Городиська О.П.

57.

58.

Збірник тестових завдань
з дисципліни «Біологічна
, фізична та колоїдна
хімія» для студентів
напряму
підготовки
«Технологія виробництва
і переробки продукції
тваринництва»
Збірник завдань
для
виконання комплексної
контрольної роботи з
дисципліни «Біологічна ,
фізична
та
колоїдна
хімія» для студентів
напряму
підготовки
«Технологія виробництва
і переробки продукції
тваринництва»
Навчальний
посібник
«Основи фізичної та
колоїдної
хімії»
для
студентів природничих
спеціальностей
Ботаніка [робочий зошит
для лабораторних занять
і організації самостійної
роботи
для студентів
напряму
6.090103
«Агрономія», Ч. І]
–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2015. – 48с.
Ботаніка
"Покритонасінні" [навч.
посіб. у двох частинах
для
студентів
спеціальностей
"Агрономія" Ч.2 ]/ –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2016.- 110с.
Робочий
зошит
для
лабораторних занять з
дисципліни «Ботаніка» Ч
1 для студентів напряму
6.090101 «Агрономія»
Робочий
зошит
для
лабораторних занять з
дисципліни «Ботаніка» Ч
2 для студентів напряму
6.090101 «Агрономія»

50

1,3/38
год.

Коваль Т.В.,
Овчарук О.В.

50

1/28
год.

Коваль Т.В.,
Овчарук О.В.

300

7/207,5
год

Коваль Т.В.,
Овчарук О.В.

10

3,68

Городиська О.П.

10

5,22

Городиська О.П.

20

3,12

Яколюда С.М.
Шейко І.М.

20

3,12

Шейко І.М

114
Яворов В.М.

59.

Агрохімія [метод. реком.
Питання
,
відповіді,
тестові завдання
для
студентів
вищих
навчальних закладів ІІІ –
ІV рівнів акредитації] /
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2015р. - 112с.

100

6,5

-

Яворов В.М.

60.

100

4,2

-

Яворов В.М.

61.

100

4,2

-

Пустова З.В.

62.

30

5

Роговик Л.Й.,
Остафін Марек,
Бульскі Карол

Недільська У.І.

63.

30

8,3/249
год

Недільська У.І.

64.

30

4,2/126

Недільська У.І.

65.

Агрохімія
[метод.
вказівки і робочий зошит
для лабораторних робіт
для студентів напряму
підготовки
6.090101.»Агрономія» ] /
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2016р. - 93с.
Система
застосування
добрив курсовий проект
для студентів напряму
підготовки
6.090101.
«Агрономія»
]
/
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2016р. - 34с.
Методичні рекомендації
до лабораторних робіт з
дисципліни
“Мікробіологія
з
основами
вірусології”
для студентів факультету
агротехнологій
і
природокористування
Методичні
вказівки
«Фізіологія
рослин
дидактичний матеріал»
для самостійної роботи.
Методичні вказівки та
робочий
зошит
для
виконання лабораторних
занять та самостійної
роботи з дисципліни
«Загальна
фізіологія»
студентам
напряму
підготовки «Екологія»
Методичні рекомендації
«Фізіологія росту та
розвитку і кукурудзи»
для самостійної роботи з
дисципліни «Фізіологія
рослин»

30

2,3/69

Гойсюк С.О.

115
66.

Бойко О.Г.

67.

68.

69.

Кушнірук Т.М.
70.

71.

Навчально-методичний
комплекс з дисципліни
«Земельне право» для
студентів
напряму
підготовки
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
Конспект
лекцій
з
дисципліни
«Землеустрій»
для
студентів
напряму
підготовки
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
Навчально-методичний
комплекс з дисципліни
«Автоматизація
ДЗК»
для студентів напряму
підготовки
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
ОС
«бакалавр» денної та
заочної форми навчання
Навчально-методичний
комплекс з дисципліни
«Моніторинг та охорона
земель» для студентів
спеціальності 7.08010103
«Землеустрій та кадастр»
ОКР «спеціаліст» денної
та
заочної
форми
навчання
Конспект
лекцій
з
«Автоматизація
ДЗК»
для студентів напряму
підготовки
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
ОС
«бакалавр» денної та
заочної форми навчання
Конспект
лекцій
з
«Фотограмметрії
та
дистанційного
зондування»
для
студентів спеціальності
193 «Геодезія
та
землеустрій»

3

17,8

–

10

9,0

–

3

18,6

Лобанова О.П.

3

17,2

–

10

12,3

Гаврилянчик
Н.І.

10

5,6

Додурич В.В

116
72.

Жилінський В.Л.

73.

74.

Ковтуняк І.П.

75.

76.

Лобанова О.П.

Конспект лекцій з курсу
«Топографія з основами
картографії»
для
студентів
напряму
підготовки
6.040106
«Екологія,
охорона
навколишнього
середовища
та
збалансоване
природокористування»
Конспект
лекцій
з
дисципліни
«Кадастр
населених пунктів» за
ОС
«бакалавр»
з
напрямку
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
Методичні рекомендації
для
виконання
лабораторно-практичних
робіт
з
дисципліни
«Кадастр
населених
пунктів»
за
ОС
«бакалавр» з напрямку
6.080101
«Геодезія,
картографія
та
землеустрій»
Методичні рекомендації
для
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Електронні
геодезичні прилади» за
ОС
«бакалавр»
з
напрямку
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
Навчально-методичний
комплекс з дисципліни
«Державний земельний
кадастр» для студентів
напряму
підготовки
6.080101
«Геодезія,
картографія
та
землеустрій»
ОС
«бакалавр» 3, 4 курсу
денної та заочної форми
навчання.

10

5,7

Трач І.В.

10

5,38

–

10

1,67

–

10

1,88

–

3

1,6

Кушнірук Т.М.
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77.

78.

Трач І.В.

79.

80.

81.

Лаврук В.В.

82.

83.
Погорецька Н.М.

Конспект
лекцій
з
дисципліни «Державний
земельний кадастр» для
студентів
напряму
підготовки
6.080101
«Геодезія, картографія та
землеустрій»
ОС
«бакалавр» 3, 4 курсу
денної та заочної форми
навчання.
Навчально-методичний
комплекс з дисципліни
«Геоінформаційні
системи»
Навчально-методичний
комплекс з дисципліни
«Комп’ютерна графіка з
землеустрою»
ВВ.1
«Управління
персоналом
в
землеустрої» Методичні
розробки з організації
самостійної роботи для
студентів спеціальності
193
«Геодезія
та
землеустрій» освітнього
ступеня «магістр»
ВВ.1
«Управління
персоналом
в
землеустрої»
Пакет
комплексних
контрольних робіт з
дисципліни для студентів
спеціальності
193
«Геодезія
та
землеустрій» освітнього
ступеня «магістр»
ВВ.1
«Управління
персоналом
в
землеустрої»
Засоби
діагностики
для
поточного і підсумкового
контролю знань студентів
спеціальності
193
«Геодезія та землеустрій»
освітнього
ступеня
«магістр»
Конспект
лекцій
з
дисципліни «Метрологія
і стандартизація» для
студентів ОС «бакалавр»
спеціальності
193
«Геодезія та землеустрій»

10

17,4

–

3

12,8

Лапчинський
В.В.

3

6

Жилінський
В.Л.

30

4,25

–

30

1,1

–

30

2,45

–

10

3,12

–
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84.

Гораш О.С.

85.

Гораш О.С.

86.

Бахмат М.І.

87.

Хоміна В.Я.

88.

Хоміна В.Я.

89.

Хоміна В.Я.

90.

Методичні вказівки для
виконання
практичних
робіт
з
дисципліни
«Метрологія
і
стандартизація»
для
студентів ОС «бакалавр»
спеціальності
193
«Геодезія та землеустрій»
Робочий
зошит
та
методичні вказівки з
дисципліни
«Біотехнологія»
для
проведення лабораторних
занять
студентами
напряму підготовки 201
«Агрономія»
Робочий
зошит
та
методичні вказівки з
дисципліни
«Насінництво
с.-г.
культур» для проведення
лабораторних
занять
студентами
напряму
підготовки
201
«Агрономія»
Методичні вказівки для
лабораторних занять з
дисципліни
«Програмування врожаїв
с.-г. культур» студентам
зі спеціальності
201
«Агрономія», 2017
Методичні вказівки з
дисципліни «Селекція с.г.
культур
і
сортознавство»
для
проведення лабораторних
занять
студентами
напряму підготовки 201
«Агрономія»
Методичні вказівки з
дисципліни
«Технічні
культури»
для
проведення лабораторних
занять
студентами
напряму підготовки 201
«Агрономія»
Методичні вказівки з
дисципліни «Технологія
с.-г. виробництва» для
проведення лабораторних
занять
студентами
спеціальності
193
«Геодезія та землеустрій»

10

2,67

–

50

2,8

Климишена Р.І.

20

1,2

Климишена Р.І.
Хоміна В.Я.

100

3,5

Гойсюк С.О.
Падалко Т.О.

30

0,9

Климишена Р.І.

30

3,0

Климишена Р.І.

20

1,0

Климишена Р.І.

119
Хоміна В.Я.

91.

Недільська У.І.

92.

Климишена Р.І.

93.

Пую В.Л.

94.

Пую В.Л.

95.

Гойсюк С.О.

96.

Методичні вказівки з
дисципліни «Заготівля і
зберігання насіння» для
проведення лабораторних
занять
студентами
напряму підготовки 201
«Агрономія»
Методичні вказівки для
виконання лабораторних
занять з дисципліни
«Світові агротехнології»
Методичні вказівки з
дисципліни
«Насіннєзнавство» для
проведення лабораторних
занять
студентами
напряму підготовки 201
«Агрономія»
Завдання для теоретичної
підготовки та виконання
лабораторних робіт з
курсу
«Кормовиробництво» для
студентів ОПП бакалавра
за напрямом 6.090101
«Агрономія».
–
Кам’янець-Подільський,
2016
(перевидані
зі
змінами і доповненнями).
Тест
з
курсу
«Кормовиробництво» для
студентів ОПП бакалавра
за напрямом 6.090101
«Агрономія».
–
Кам’янець-Подільський,
2016
(перевидані
зі
змінами і доповненнями).
Методичні вказівки для
лабораторних робіт і
практичної підготовки з
дисципліни
«Рослинництво»
студентам денної форми
навчання
зі
спеціальностей:
201
„Агрономія»
та
206
«Садово
–
паркове
господарство»

20

0,9

25

4,3

20

7,2

100

4,0

100

2,25

50

1.5

Сікора Ю.В.

-

Недільська У.І.,
Гойсюк Л.В.

120
Гойсюк С.О.

97.

Гойсюк С.О.

98.

Хмелянчишин
Ю.В.

99.

Хмелянчишин
Ю.В.

100.

Падалко Т.О.

101.

Методичні вказівки для
виконання лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Інтродукція і адаптація
декоративних
рослин»
студентам денної форми
навчання
зі
спеціальності
206
«Садово
–
паркове
господарство», 2016
Методичні вказівки для
виконання лабораторних
занять з дисципліни
«Овочівництво закритого
ґрунту» студентам денної
форми
навчання
зі
спеціальності
201
«Агрономія» , 2017
Основи
наукових
досліджень в агрономії.
Методичні вказівки для
виконання лабораторнопрактичних занять для
студентів
сільськогосподарських
вузів ОКР «бакалавр» та
«магістр»
напряму
підготовки
201
«агрономія»
Основи
наукових
досліджень в агрономії.
Завдання для виконання
лабораторно-практичних
занять для студентів
сільськогосподарських
вузів ОКР «бакалавр» та
«магістр»
напряму
підготовки
201
«агрономія»
«Лікарські рослини і
продукти бджільництва в
оздоровленні
людини»
для студентів закладів
освіти
III-IV
рівнів
акредитації
з
поглибленим вивченням
біології, а також для
широкого загалу читачів.

6.1.5 Наукова робота

50

2.2

Гойсюк Л.В.,
Мулярчук О.В.,
Долід А.В.,
Чебан С.Д.,
Мялковський
Р.О., Дудка Т.В.

20

4

Овчарук В.І.,
Гойсюк Л.В.

50

2,2

Ермантраут Е.Р.

50

2,2

Ермантраут Е.Р.

300

12,87

Галаченко О.О.,
Строяновський
В.С., Плахтій
Д.П.

Робота вченої ради факультету
До складу вченої ради факультету входять 22 науково-педагогічних
працівника і 3 студента.
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Робота вченої ради факультету проходила згідно затвердженого плану.
Протягом звітного періоду було проведено 8 засідань вченої ради
факультету, під час яких розглядалися як планові питання порядку денного так і
поточні питання діяльності факультету, що вимагали оперативних рішень вченої
ради.
На базі факультету функціонувала спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за
спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво».
Участь у конференціях, семінарах
Протягом звітного періоду на базі факультету організовано та проведено 2
міжнародні, 2 всеукраїнські і 2 регіональні конференції, в яких прийняло участь
близько 250 учасників (табл. 6.11):
Таблиця 6.11
Перелік проведених наукових конференцій і семінарів
Назва наукової, конференції, семінару
Аграрна наука та освіта Поділля
Актуальні питання сучасних технологій
вирощування
сільськогосподарських
культур в умовах змін клімату
Конференція «Засуха, суховій і пилова
буря в Україні в період глобальної
зміни клімату» до Всесвітнього дня
боротьби
з
опустелюванням
та
посухами
До 70-річчя від дня народження В.П.
Гищука (конференція на кафедрі
екології та зб. природокористування)
листопад 2016 р.
Щорічна
науково-практична
конференція: «Наука. Земля. Молодь.
Сталий розвиток»
Щорічна
науково-практична
конференція «Перші кроки в аграрну
науку»

Рівень (міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

Міжнародний

15

Збірник
праць

Міжнародний

50

Збірник
праць

Студентський,
регіональний

25

Регіональний

30

Всеукраїнський

68

Збірник
праць

Всеукраїнський

35

Збірник
праць

Результати

Видані
спогади

44 науково-педагогічних працівника факультету взяли участь у 13 наукових
заходах в інших вищих навчальних закладах (табл. 6.12).
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Таблиця 6.12
Участь у наукових заходах в інших вищих навчальних закладах
Назва наукової конференції,
семінару
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Новітні
системи
землеробства та шляхи підвищення
еколого-біологічної
ефективності
використання земель в сучасному
агрокомплексі»
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Новітні агротехнологій: теорія та
практика»,
присвяченій 95-річчю від дня
заснування
Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Екологічно безпечне,
високопродуктивне
використання
ґрунту та застосування добрив»
XII International scientific-applied
conference.Biotechnology
foragriculture
and
environmental
protectionс

Міжнародна
конференція

наукова

інтернет-

Міжнародна
науково-практична
конференція
«Проблеми
і
перспективи інноваційного розвитку
аграрного сектора економіки в
умовах інтеграційних процесів»

Міжнародна
науково-практична
конференція
«Современные
достижения
науки
и
пути
инновационного
восхождения
экономики региона, страны».

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників
заходу від
факультету

м. Дніпро

Всеукраїнський

4

21 червня
2017 р., м.
Київ

міжнародний

1

м. Умань,
2017 р.

всеукраїнський

1

міжнародний

1

міжнародний

1

міжнародний

1

міжнародний

1

Одеський
національни
й
університет
імені І.І.
Мечнікова,
м. Одеса,
2016 р.
1 листопада
2016 р. –
Запоріжжя:
ІОК НААН,
2016 р.
Харківський
національни
й аграрний
університет
ім. В.В.
Докучаєва. –
Х.: ХНАУ,
22 грудня
2016 р.
Республіка
Молдова,
Комратськи
й державний
університет.
18 травня
2017 р.
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IV
Міжнародна
конференція
«RENEWABLE
ENERGY
SOURCES» - 20-23 червня 2017 року.
– м. Криніца, республіка Польша
Міжнародної наукової конференції
«Сучасні тенденції формування
соціальної
відповідальності
бізнесу», 19 травня 2017 року –
Лісабон, Португалія.

Республіка
Польша

міжнародний

5

19 травня
2017 року –
Лісабон,
Португалія.

міжнародний

3

міжнародний

3

міжнародний

3

всеукраїнська

12

всеукраїнська

8

23 червня
2017 року –
Лейпциг,
Німеччина
28 лютого
ХХІІ
Міжнародної
наукової
2017.–
інтернет-конференції «Тенденції та
Переяславперспективи розвитку науки і освіти
Хмельницьк
в умовах глобалізації»
ий
Всеукраїнської наукової конференції
27-29
«Геодезія і землеустрій в Південному
жовтня 2016
регіоні:
сучасний
стан
та
р. – Одеса
перспективи розвитку»
Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Геодезія.
Рівне
Землеустрій. Природокористування:
присвячується пам’яті П.Г. Черняги»
II Міжнародної наукової конференції
«Економіка та соціум: сучасний
фундамент розвитку людства»

Захист докторських і кандидатських дисертацій
У 2017 навчальному році співробітниками факультету захищено 1
кандидатських дисертацій та 1 докторську дисертації(табл. 6.13).

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Перелік захищених дисертацій
Тема дисертації

Спеціальність

Науковий
керівник або
консультант

Таблиця 6.13
Місце, дата
захисту

Докторські

Пастух
Олександр
Дмитрович

Лобанова
Оксана
Павлівна

Обґрунтування
науковотехнологічних
заходів покращення
06.01.09 Подільський ДАТУ
Бахмат М.І.
продуктивності
рослинництво
27.10.2017
зернобобових
культур в умовах
Лісостепу західного
Кандидатські
08.00.06 –
Еколого-економічні
економіка
Інститут агротехнологій
засади
сталого природокористуСтупень М.Г. і природокористування
землекористування в вання та охорони
27.09.2017
населених пунктах
навколишнього
середовища
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Протягом
2016-2017
навчального
року
науково-педагогічними
працівниками факультету отримано 9 патентів і авторських свідоцтв (табл.
6.14).
Таблиця 6.14
Список отриманих патентів і авторських свідоцтв
Прізвище, ім’я та побатькові
Іванишин В.В.
Гаврилянчик Р.Ю.,
Вільчинська Л.А.,
Городиська О.П., Камінна
О.О
О.В. Овчарук, О.В.
Овчарук, Степась А.В.
Околодько Ю.В., Чинчик
О.С.
О.В. Овчарук, О.В.
Овчарук, Степась А.В.
Околодько Ю.В., Чинчик
О.С.
О.В. Овчарук, О.В.
Овчарук, Степась А.В.
Околодько Ю.В.,
Л.С. Шелудченко Б.А.
Шелудченко, В.Б.
Гаврилюк

Бурдига В.М.
Іванишин В.В.,
Сеник І. І.

Козіна Т.В.,
Сендецький В.М.,
Абрамик Л.М.,
Тимофійчук О.Б.
Гаврилянчик Р.Ю.

Вид охоронного
документу (патент на
винахід, корисну
Дата подачі
Назва
модель, свідоцтво
заявки
про авторське право
на твір)
Подано
заявку
на
Свідоцтво
18.03 2016 р.
отримання свідоцтва на
№16008001
сорт рослин гречка
Кам'янчанка
Спосіб боротьби з
бурянами на посівах
фасолі

Свідоцтво №106600

25.04.2016р.

Спосіб
сумісного
вирощування квасолі

Свідоцтво №106601

25.04.2016р.

Машина для збирання
квасолі

Свідоцтво №106599

25.04.2016р.

Газ-пилозахисна
лісосмуга
автомобільної дороги

Свідоцтво №109012

10.08.16

Спосіб
вирощування
екологічно-чистого
зерна
гречки
в
поукісних посівах

Пат. 112800 Україна,
МПК A01C 21/00

Подільський
державний
аграрнотехнічний
університет.
–
№u20160759
5 заявка від
11.07.2016.
Опубл. бюл.
№24, 2016 р.

Патент №109286 від
25.08.2016 р.

28.01.2016

Спосіб
застосування
сучасних регуляторів
росту
рослин
в
технологіях
вирощування озимого
ріпаку на насіння.
Спосіб
вирощування
гречки в проміжних
посівах

Патент № 111898
25.11.2016 р

16.05.2016 р.
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Заявка до розгляду та
ввезення дослідних
зразків сорту для
18.03.2016 р.
цілей експертизи
(гречка їстівна сорт
Кам’янчанка)

Гаврилянчик Р.Ю.

Гаврилянчик Р.Ю.

Спосіб
вирощування
зерна
гречки
у
проміжних посівах

-

20.03.2017 р.

Наукові публікації
Протягом
2016-2017
навчального
року
науково-педагогічними
працівниками факультету опубліковано 6 монографій, 168 наукових статей і тез
доповідей (у т.ч. – 11 у зарубіжних виданнях та 71 – у фахових виданнях
України).
Таблиця 6.15
Підсумки наукової діяльності у 2016-2017 навчальному році
№
з/п
1
2
3
4
5

1

16

Патенти і
авторські
свідоцтва
1

2

42

5

-

25

-

3

33

4

Садівництва, овочівництва, лісового і садовопаркового господарства

19

-

33
168

7

Назва кафедри
Рослинництва, селекції і насінництва
Землеробства, ґрунтознавства і захисту
рослин
Агрохімії, хімічних і загально-біологічних
дисциплін
Екології
і
збалансованого
природокористування

6
Геодезії та землеустрою
РАЗОМ:

Монографії

6

Статті

Наукова робота студентів
У 2017 навчальному році студенти факультету брали участь в 3
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (з агрономії, екології,
геодезії та землеустрою).
Наукова робота студента 3 курсу спеціальності «Екологія» Монахова Іллі
«Екологічна безпека експлуатації кар’єрів» отримала 4 місце (науковий керівник
– доцент кафедри екології і збалансованого природокористування Шелудченко
Л.С.) у другому Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
«Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні – 2016» на базі
Національного авіаційного університету України.
Студент 4 курсу спеціальності «Агрономія» Тимощук Марина зайняла ІІ
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з агрономії на
базі Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва
(науковий керівник – професор кафедри рослинництва, селекції і насінництва
Хоміна В.Я.).
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Студент 3 курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» Рак Андрій зайняв
ІІІ місце в Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з геодезії на
базі Львівського національного аграрного університету (науковий керівник –
доцент кафедри геодезії та землеустрою Бойко О.Г.).
Студент 1СТН курсу Махтура Василь зайняв 3 місце в олімпіаді з
«Агрономії», яка проходила в Миколаївському аграрному університеті.
У звітному навчальному році на факультеті були проведені дві
Всеукраїнські студентські наукові конференції з виданням збірників тез
доповідей їх учасників:
 «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток» – 68 публікація;
 «Перші кроки в аграрну науку» – 35 публікації.
Також студенти факультету брали участь в студентських наукових
конференціях, що проводилися в інших навчальних закладах України:
Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів) «Сучасний стан
і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового
господарства та урбоекології»; Херсонському національному технічному
університеті під час Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста
ріка. Чиста планета»; Національному авіаційному університеті України
«Екологічна безпека держави».
Протягом звітного періоду студентами факультету опубліковано 122
наукових роботи (табл. 6.16).
Наукові публікації студентів
№ з/п

Назва кафедри

1.
2.

Рослинництва, селекції і насінництва
Землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин
Садівництва, овочівництва, лісового і садовопаркового господарства
Екології і збалансованого природокористування
Геодезії та землеустрою
Агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін
РАЗОМ:

3.
4.
5.
6.

Таблиця 6.16
Кількість студентських
публікацій
11
11
16
14
49
21
122

6.1.6 Організаційна робота
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Відповідно до рішення Вченої ради Подільського ДАТУ від 24 вересня
2015 року (протокол № 2) «Про організацію профорієнтаційної роботи у 2017
навчальному році», відбулося закріплення кафедр факультету для здійснення
профорієнтаційної роботи в зоні освітньої діяльності університету (табл. 6.17).
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Таблиця 6.17
Закріплення кафедр для здійснення профорієнтаційної роботи в зоні
освітньої діяльності університету

№
з/п

Назва кафедри

1.

Рослинництва,
насінництва

2.

Землеробства, ґрунтознавства
захисту рослин

і

3.

Плодоовочівництва,
лісового
садово-паркового господарства

і

4.

Агрохімії, хімічних і
біологічних дисциплін

5.

Землеустрою і кадастру

6.

Екології
і
збалансованого
Чернівецька
природокористування

Область
селекції

і

загально-

Вінницька
Чернівецька
Чернівецька
Івано-Франківська
Чернівецька
Чернівецька

Район
Могилів-Подільський
Чернівецький
Ямпільський
Глибоцький
Герцаївський
Кельменецький
Сокирянський
Сторожинецький
Верховинський
Вижницький
Путильський
Заставнівський
Кіцманський
Новоселицький
Хотинський

В рамках проведення профорієнтаційних заходів створена електронна
база загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів всіх зон
відповідальності факультету, кожен з яких отримав детальну інформацію про
Правила прийому та умови навчання в університеті, відбулися виїзди груп
викладачів в закріплені райони і проведені зустрічі з випускниками, з ними
підтримується постійний контакт для надання консультацій та роз’яснень.
Проводилася активна профорієнтаційна робота з коледжами і
технікумами, що входять в структуру університету, а також з Борщівським
агротехнічним коледжем. Під час роботи в цих навчальних закладах Державних
кваліфікаційних комісій, які очолили науково-педагогічні працівники
факультету, були проведені співбесіди з випускниками та пробні тестування з
фахової підготовки, складені списки бажаючих вступати до університету у 2016
році і з ними підтримується постійний зв’язок.
Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
У 2017 навчальному році на факультеті були проведені наступні роботи з
покращення матеріальної бази:
 поточний ремонт теплиць (кафедра садівництва, овочівництва, лісового і
садово-паркового господарства);
 поточний ремонт центру практичної підготовки студентів факультету на
дослідному полі університету;
 поточний ремонт аудиторій і виготовлення нових та оновлення старих
стендів на всіх кафедрах.
Протягом звітного періоду на факультеті також були здійснені наступні
організаційні заходи:
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1. Успішно пройшла первинну акредитацію спеціальність «Геодезія та
землеустрій» за освітнім ступенем «магістр».
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Протягом 2017 року підвищення кваліфікації пройшли 18 співробітників
факультету.
Таблиця 6.18
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
№
з/п
1.

2.

Прізвище,ім’я,
по батькові
Гойсюк С.О.

Бурдига В.М.

Посада,
вчене
звання
доцент
кандидат
с.-г. наук
кандидат
с.-г. наук,
асистент

Григор’єв В.М.

доцент
кандидат
с.-г. наук

3.

4.

Гаврилянчик
Р.Ю.

5.

Гаврилянчик
Р.Ю.

6.
7.
8.
9.
10.

Козіна Т.В.
Тарасюк В.А.
Хомовий М.М.
Овчарук В.І.Чебан С.Д.

доцент
кандидат
с.-г. наук
доцент
кандидат
с.-г. наук
кандидат
с.-г. наук,
асистент
кандидат
с.-г. наук,
асистент
доцент
кандидат
с.-г. наук
Зав. каф.Зав. каф.-

Найменування навчального закладу,
Термін
підприємства,
проходження
організації, установи, де проводилось
навчання
01.06.2017 р. Вінницький національний аграрний
– 30.06.2017 університет; кафедра рослинництва,
р.
селекції та біоенергетичних культур
Підвищення кваліфікації наукових
20 лютого
працівників
при
Інституті
2017 року по рослинництва ім. В. Я. Юр’єва за
24 лютого
спеціальністю “Формування, ведення,
2017 року ”
ефективне використання колекцій
генетичних ресурсів рослин
жовтень 2016 Пройшов стажування на виробництві
р. (2 дні),
на базі «Енселко Захід» с. Зіньків
вересень 2016 Ярмолинецького району Хмельницької
р. (1 день),
області;
(січень-лютий семінар в компанії «Монсанто» м.
2017:
Тернопіль;
– лютий 2017, семінар в компанії «Баєр» м.
червень 2017 Хмельницький ;
семінар в компанії «Басф» Кам’янецьПодільський район;
навчання
студендів та викладачів ПДАТУ
фахівці
компанії
«Монсанто»,
«Сингента»).
22.05.2017 р. Академія Поморська, м. Слупськ
– 26.05.2017 (Польща)
р.
01.06.2017 – Сербія, Vrnjacka Banja
03.06.2017 р. University of Kragujevac
На протязі
2016 – 2017
року
На протязі
2016 – 2017
року
На протязі
2016 – 2017
року
5-6 квітня
5-6 квітня

Проходила стажування в компанії «
Кернел» у селі Зіньків Віньковецького
району Хмельницької області.
Проходив стажування в компанії «
Кернел» у селі Зіньків Віньковецького
району Хмельницької області.
Проходив стажування в компанії «
Кернел» у селі Зіньків Віньковецького
району Хмельницької області.
ПДАТУ
ПДАТУ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Долід А В.
Мулярчук О.І.
Безвіконний
П.В.
М’ялковський
Р.О.
Гойсюк Л.В.
Дудка Т. А.
Кобринська
Л.В.
Норик Н.О.

Зав. каф.Зав. каф.Зав. каф.Зав. каф.Зав. каф.Зав. каф.Зав. каф.Зав. каф.-

5-6 квітня
5-6 квітня
5-6 квітня

ПДАТУ
ПДАТУ
ПДАТУ

5-6 квітня

ПДАТУ

5-6 квітня
5-6 квітня
5-6 квітня

ПДАТУ
ПДАТУ
ПДАТУ

5-6 квітня

ПДАТУ

6.1.7 Виховна робота
Протягом звітного періоду на факультеті проведені наступні виховні
заходи:
1. благодійна акція «Всміхнися дітям разом з нами» до дня Св. Миколая в
обласному дитячому туберкульозному санаторії у м. Кам’янець-Подільський;
2. VІ студентський Кубок факультету з міні-футболу;
3. VІ студентський Кубок факультету з волейболу;
4. VІ студентський Кубок факультету з баскетболу;
5. екологічно-краєзнавча експедиція «Від чистих джерел – до чистого
довкілля»;
6. екологічна акція «Здай батарейку – збережи довкілля»;
7. екологічна акція «Чисті схили»;
8. студент 1 курсу ОС «магістр» курсу спеціальності «Агрономія» Роман
Головатюк став чемпіоном України з кікбоксингу та переможцем етапів Кубку
Європи в Польщі та Угорщині у складі збірної команди України;
6.1.8 Основні завдання та перспективи розвитку факультету
1. спрямувати зусилля науково-педагогічних працівників на публікації
наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of
Science та Scopus;
2. активізувати зв’язки з вітчизняними і іноземними партнерами з метою
участі у міжнародних освітніх і наукових грантових програмах;
3. долучитися до програми обміну студентами спеціальності «Екологія»,
«Геодезія», «Садово-паркове господарство» з Поморською академією (Польща,
м. Слупськ);
4. звернути особливу увагу на підготовку наукових кадрів за
спеціальностями «Геодезія та землеустрій» і «Садово-паркове господарство»;
5. підготувати до розгляду Вченою радою Подільського ДАТУ у грудні
2017 року звіт про акредитаційний самоаналіз спеціальності 101 «Екологія» за
освітнім ступенем «бакалавр», «магістр».
6. підготувати до розгляду Вченою радою Подільського ДАТУ у грудні
2017 року ліцензійні справи щодо розширення ліцензії за ОС «магістр» за
потрібними спеціальностями.
7. розробити комплекс заходів спрямованих на підвищення рівня володіння
студентами і викладачами іноземними мовами;
8. створити не менш 2-3 баз практичної підготовки студентів в кожній з
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областей зони діяльності університету (Хмельницька, Чернівецька,
Тернопільська, Івано-Франківська) в розвинутих, технологічно оснащених
сільськогосподарських підприємствах та установах;
9. розширити тематику наукових досліджень з урахуванням актуальних
запитів виробництва на підставі відповідних угод з підприємствами,
компаніями-виробниками (засобів захисту рослин, добрив, насіння) про
наукову розробку або науковий супровід в рамках госпдоговірних тем.
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6.2. ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І
ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ
6.2.1 Загальна характеристика факультету
1979 – відкрито ветеринарне відділення при зоотехнічному факультеті.
1983 – відкрито ветеринарний факультет.
2016 — шляхом об’єднання двох факультетів створено факультет
ветеринарної медицини та технології виробництва і переробки продукції
тваринництва.
На факультеті готують фахівців за напрямом 211 «Ветеринарна
медицина» 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва».
За час існування факультету значно збільшилась кількість корпусів,
аудиторій, змінився загальний ландшафт території, на якій знаходиться
факультет. На даний час на факультеті створена достатня матеріальнотехнічна база. До послуг студентів представлено окремий навчальний
комплекс загальною площею 2995 м кв. Навчальний процес повністю
забезпечений лекційними та навчальними аудиторіями та практикумами,
клініками та операційними, забезпеченість посадочними місцями складає
100% (4,75 м кв. на 1 студента).
6.2.2 Кадровий склад факультету
Таблиця 6.19
Штатний розпис співробітників факультету

1

всього

3

допоміжний
персонал

ст. викладач

3

асистент

Інфекційних та інвазійних хвороб
Нормальної та патологічної фізіології і
морфології
Мікробіології, фармакології та гігієни тварин
Ветеринарного
акушерства,
внутрішньої
патології та хірургії
Годівлі, розведення тварин і технології кормів
Технології
виробництва
та
переробки
продукції тваринництва
ВСЬОГО:

доцент

Назва кафедри

професор

Посад за штатним розписом (в дужках –
фізичних осіб)

4

2

9

6

2

12

5

2

10

3

4

16

1

2

1

7

1

4

2

3

10

1

6

3

3

13

4

25

23

16

60

1

2

На сьогодні на факультеті працюють 6 кафедр, які після переїзду та
реорганізації зайняли всі приміщення під навчальні аудиторії та викладацькі і
лаборантські. Для мінімального забезпечення навчального процесу
аудиторіями було ліквідовано музей зоології, як окрему структурну одиницю
та наукову лабораторію та аспірантські.
Для
забезпечення
навчального
процесу
використовуються
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мультимедійні засоби навчання, електронні бази даних, мультимедійні
проектори, та все необхідне лабораторне обладнання. Для доклінічної
підготовки на факультеті функціонують анатомічний, патологоанатомічний,
базою для проведення занять є також ботанічний сад, пасіка, є город
лікарських рослин. Основною базою клінічної підготовки студентів є
навчальні клініки сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин а також
філії факультету на виробництві.
На факультеті функціонує студентська їдальня на 50 посадочних місць,
яка забезпечує повноцінне харчування студентів та співробітників,в тому
числі гарячими стравами.
6.2.3 Навчальна робота

Прийом на навчання
Під час вступної кампанії 2016 р. абітурієнтами факультету подано 868
заяв, з яких 535 для вступу на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра» ( 61,6% від загальної кількості поданих заяв), 20,5 (%) - на
освітньо-професійні програми підготовки «спеціаліста» і 9,1 (%) - на
освітньо-професійні програми підготовки «магістра» (табл. 6.20).
Під час вступної кампанії 2017 р. абітурієнтами факультету подано 790
заяв, з яких 407 для вступу на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра» ( 51,5% від загальної кількості поданих заяв) та 383 заяви 48,5
(%) - на освітньо-професійні програми підготовки «магістра». В 2017 році
було подано на 9,0% заяв менше порівняно з попереднім роком.
Таблиця 6.20
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету
Спеціальність
ВМ
ТВППТ
ВСЬОГО:
Спеціальність
ВМ
ТВППТ
ВСЬОГО:
Спеціальність

2016
366
169
535
2016
86
49
135

денна

денна

2017
244
93
337
2017

Бакалавр
заочна
2016
2017
76
76

спеціаліст
заочна
2016
2017
43
43

денна

70
70

магістр
заочна

2016
366
245
611
2016
86
92
178

всього

всього

всього

2016
2017
2016
2017
2016
ВМ
45
327
45
ТВППТ
23
30
11
26
34
ВСЬОГО:
68
357
11
26
79
З-поміж поданих заяв за формами навчання 82,2% (заяв) припадає на денну і
(заяв) – на заочну форми навчання.
*у дужках порівняння з попереднім роком

2017
244
163
407
2017

2017
327
56
383
17,8 %
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Таблиця 6.21

Результати прийому у 2017 р.
Напрям підготовки
(спеціальність)

2016
2017
2016
ТВППТ
2017
2016
ВСЬОГО:
2017

Освітні ступені

держ.
замовл.

денна форма
ком.
разом
основа
БАКАЛАВР

держ.
замовл.

заочна форма
ком.
разом
основа

40/34
83/69
65/57
99/82
2/0
19/15
3/3
1/73
10/8
39/28
8/5
73/72
42/34
102/84
3/3
1/73
75/65
138/110 8/5
73/72
МАГІСТР
2016
25
5
30
ВМ
2017
19
16
35
2016
15
0
15
5
0
ТВППТ
2017
15
0
15
3
6
2016
40
5
45
5
0
ВСЬОГО:
2017
34
16
50
3
6
*чисельник – всього/ знаменник – в тому числі скорочений термін навчання
вища освіта
ВМ

43/35
34/25
17/15
29/20
60/50
63/45

4/76
81/77
4/76
81/77

5
9
5
9
+ друга

Як видно з таблиці 6.21 в 2017 році на освітній ступінь бакалавр було
зараховано всього за різними спеціальностями на денну форму навчання 138
студентів, про ти 102 у 2016 році, або на 35,3% більше. На комерційну форму
навчання було зараховано на 15,4% більше студентів у 2017 році порівняно з
2016 роком.
За освітнім ступенем «Магістр» у 2017 році було зараховано 50 студентів
на денну форму навчання і 5 на заочну, про ти 45 та 5 студентів у 2016 році
відповідно. За освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 211 –
«Ветеринарна медицина» у 2017 році було розширено ліцензійний набір з 30
до 70 студентів.
Випуск фахівців
Таблиця 6.22

Випуск фахівців у 2017 р.
Спеціальність

ВМ
ТВППТ
Разом
ВМ
ТВППТ

Денна
Всього
держ
бакалавр
65/30*
47/21
37
34
132
102
спеціаліст
62
54
31
29

В тому числі
ком

Заочна
Всього держ

ком

18/9
3
30

52
52

15
15

37
37

8
2

19

13

6

134
Разом

93

83

10

7
13
20
205

18

19

13

6

3
3
74

2
2
30

1
1
44

магістр

ВМ
ТВППТ
Разом
Всього
* СТН/Школа

25
13
38
263

18
58

Таблиця 6.23

Одержали дипломи з відзнакою
Назва напряму підготовки
(спеціальності)
ВМ
ТВППТ
Разом
ВМ
ТВППТ
Разом
ВМ
ТВППТ
Разом
Всього

Денна
всього
держ
бакалавр
3/2
3/2
4
4
9
9
спеціаліст
9
9
0
0
9
9
магістр
2
2
7
7
9
9
18
18

В тому числі
ком

Заочна
Всього держ

ком

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
3

1
1
1

2

У 2017 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 337 осіб (відповідно до таблиці 6.22).
В розрізі спеціальностей випускники отримали дипломи за напрямами
підготовки (спеціальністю) (відповідно до таблиці 6.23).
Навчальне навантаження
При цьому, в середньому на одного штатного науково-педагогічного
працівника припадає близько 626,5 годин навчального навантаження.
Порівняно з планом обсяг фактично виконаного навчального
навантаження більший/менший на 282,99 годин. Основною причиною цього є
перевиконання навчального навантаження за рахунок інших видів робіт
(відпрацювання занять, індивідуальна робота з студентами, індивідуальна
робота, контрольні модульні роботи заочна. форм. навч. та ін.)
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№
з/п
1
2
3
4
5
6

Таблиця 6.24
Виконання навчального навантаження кафедрами факультету у
2016 - 2017 навчальному році
Назва кафедри
Інфекційних та інвазійних хвороб
Нормальної та патологічної фізіології і
морфології
Мікробіології, фармакології та
гігієни
тварин
Ветеринарного акушерства, внутрішньої
патології та хірургії
Годівлі, розведення тварин і технології
кормів
Технології виробництва та переробки
продукції тваринництва
Всього

Обсяги навчального навантаження
план
Фактично
відхилення
4772,23
4761,23
-11
5615,46

5606,13

-9,33

5075,17

5075,17

0

6722,36

6722,36

0

4264,91

4264,91

0

5206,28

5509,6

+303,32

31656,41

31939,4

282,99

Аналітичний огляд успішності студентів
Підсумки екзаменаційних сесій 2017 року

Таблиця 6.25

Середній бал

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

Кількість
студентів

Пропуски занять на 1
студента, академічних
Кількість
годин
Спеціальність
груп із 100%
в т.ч., без
Всього
поважних
причин
Зимова екзаменаційна сесія 2017-2018 н. р. (за першою відомістю)
ВМ
366
90,61
70,2
4,5
0
6,99
2,73
ТВППТ
151
86,87
69,7
4,6
1
18,5
8,21
Загалом
по
517
88,74 69,95
4,55
1
12,7
5,47
факультету:
Літня екзаменаційна сесія 2016-2017 н. р.
ВМ
433
72,1
62,5
4,18
2
19,3
6,34
ТВППТ
197
66,5
61,3
3,65
1
18,96
7,38
Загалом
по
630
69,3
61,9
3,915
3
19,13
6,86
факультету:

Участь в конкурсах та олімпіадах
Команда факультету з спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина»
зайняла перше місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади за
спеціальністю «Ветеринарна медицина».
Студентка магістратури Прибатень Л.І. нагороджена дипломами ІІІ
ступеня від НААН України, Академії Наук Вищої Освіти України і
Миколаївського НАУ за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з освітньої спеціальності 204 «Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва», який проводився у Миколаївському
НАУ. (науковий керівник зав. кафедри технології виробництва та переробки
продукції тваринництва, док. с-г. н., професор Приліпко Т.М.).
Студентка магістратури Гончаренко О.В. зайняла ІІІ місце на Науковій
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конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з годівлі
тварин та технології кормів на приз академіка І.І. Ібатулліна, яка була
проведена на базі кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д.
Пшеничного, Національного університет біоресурсів і природокористування
України. (науковий керівник зав. кафедри годівлі, розведення тварин і
технології кормів, док. с-г. н., професор Цвігун А.Т.).
Організація всіх видів практик студентів

Назва практики
Епізоотологія та інфекційні хвороби
Паразитологія та інвазійні хвороби
Ветеринарно-санітарна експертиза
Ветеринарно-санітарна експертиза
Ветеринарна вірусологія
Паразитологія та інвазійні хвороби
Глобальна паразитологія
Анатомія свійських тварин
Анатомія свійських тварин
Патанатомія та розтин
Патанатомія та розтин
Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ВМ
Ветеринарна санітарія та гігієна
Ветеринарна мікробіологія і імунологія
Ветеринарна фармакологія
Ветеринарна вірусологія
Внутрішні хвороби тварин
Клінічна діагностика хвороб тварин
Оперативна хірургія
Акушерство та гінекологія Практичне акушерство
Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією
Акушерство, гінекологія, біотехнологія відтворення тварин
Технологія відтворення продуктивних тварин
Годівля сільськогосподарських тварин
Технологія кормів з основами кормовиробництва
Годівля тварин
Технологія виробництва свинини
Технологія виробництва молока
Технологія виробництва птахівництва
Технологія переробки продукції тваринництва

Таблиця 6.26
Курс
3 СТН
3 СТН
3 СТН
4Бак.
3 Бак.
4Бак.
1 Маг.
1
1 СТН
3 СТН
4
1 маг
1 СТН, 2
2 СТН, 2
2 СТН, 3
3
4, 3 СТН
2, 3, 2 СТН
2, 3, 2СТН
2 СТН
3
1 Маг
1 Маг
1
1
2
2
2, 1СТН
2, 1СТН
2, 1СТН
2, 1СТН

Найменування бази для проходження практики
 БучачХлібпром - Бучацький район Тернопільська область.
 Ветеринарна клініка «Фауна- Сервіс» м. Кам’янець-Подільський.
 Вижницька районна державна лікарня ветеринарної медицини с.
Чорногузи Чернівецька область.
 Витницька районна державна лікарня ветеринарної медицини.
 Вінницька птахофабрика Вінницька область м. Ладижин.
 ВКФ “Пілігрім” с. Чабанівка Кам’янець-Подільського району
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Хмельницької області.
 Дослідне
господарство
“Пасічна”
Старосинявського
району
Хмельницької області.
 ДП «Аромат» ВАТ «Лактіс».
 ДСП «Агрофірма «Гвіздівці» Сокирянського району Чернівецької
області.
 Клініка ВМ «Ветеринарна допомога» м. Кам’янець-Подільський.
 Молочний завод товариство «Кавелатурі Україна» Хмельницький
район Хмельницька область.
 Навчально-виробничий центр «Поділля» м. Кам’янець-Подільський.
 Науково-дослідний інститут тваринництва «Асканія-Нова».
 Національний природній парк "Подільські товтри".
 НПП «Подільські Товтри» м. Кам’янець-Подільський.
 ПАТ "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне
підприємство".
 ПАТ
«Агрофірма
«Авіс»
Кам’янець-Подільського
району
Хмельницької області.
 ПАТ «Зернопродукт МХП» філія «Рідний край» Білогірський район
Хмельницька область.
 ПАТ «Миронівський хлібопродукт».
 ПАТ «Птахофабрика «Тернопільська» Тернопільської області.
 ПОП «Росія» Віньковецького району Хмельницької області.
 ПП “Агро-Оболонь” Чемеровецького району Хмельницької області.
 ПП “Юмакс-К” Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
 ПП «Аграрна компанія 2004» Чемеровецького району Хмельницької
області.
 ПП «Колос» Чернівецької області.
 СВК «Лабунський» Полонського району Хмельницької області.
 СГК «Летава» Чемеровецького району Хмельницької області.
 СГК
«Рашнівецький»
Старокостянтинівського
району
Хмельницькоїобласті.
 СВК «Летава» Чемеровецького району Хмельницької області.
 СТЗОВ виробнича фірма «Гуменецьке» Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області.
 СТОВ “Мрія” Старий Скалат Гусятинського району Тернопільської
області.
 СТОВ «Агросвіт» Красилівського району Хмельницької області.
 СТОВ
АФ
«Нефедівське»
Кам’янець-Подільського
району
Хмельницької області.
 СФНВГ «Коваль» с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської
області.
 ТзОВ «Верест» с. Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької
області.
 ТзОВ
«Хуторянські ковбаси» Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області.
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 ТзОВ «Брук-Бет» КСК «Буковинська Троя» Кіцманського району
Чернівецької області.
 ТЗОВ «Доноша» Івано-Франківська область.
 ТзОВ «Козацька долина 2006» с. Вихрівка Дунаєвецького району
Хмельницької області.
 ТзОВ «Оболонь-Агро» смт. Чемерівці Хмельницька область.
 ТзОВ «Агрофірма ім. Суворова» с. Подвірне Новоселицький район
Чернівецької області.
 ТОВ "Подільський бройлер" Дунаєвецького району Хмельницької
області.
 ТОВ “Деметра” Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
 ТОВ «Агрос-Віста» Ізяславський район Хмельницька область.
 ТОВ «Верест» Дунаєвецького району Хмельницької області.
 ТОВ «Оболонь-Агро» Хмельницької області.
 ТОВ «Подільський господар» Шепетівського району Хмельницької
області.
 ТОВ «Снятинська Нова» Івано-Франківська область.
 ТОВ ім. Б. Хмельницького Дунаєвецького району Хмельницької
області.
 ТОВ НВА «Перлина Поділля» Білогірського району Хмельницької
області.
 ТОВ СП «Нібулон» Кам’янець-Подільського району Хмельницької
області.
 ФГ «Бізон-1» с. Сахнівці Старокостянтинівський район Хмельницька
область.
 ФГ «Дружба-Плужне» Ізяславський район Хмельницька область
 ФГ «Прометей» с. Перерів Коломийського району Івано-Франківської
області.
 ФГ «Фортуна С» с. Печірис Лановецького району Тернопільської
області.
 ФГ «Церес» Дунаєвецького району Хмельницької області.
 Філія «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МКЛ» Теофіпольського
району Хмельницької області.
6.2.4 Методична робота
У 2017 році науково-педагогічними працівниками кафедр факультету
видано одноосібно або в співавторстві 5 навчальних посібників, а також 109
методичні розробки для проведення аудиторних занять та самостійної роботи
студентів (відповідно до таблиці 6.27).
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1

2

3

4

5

6

Інфекційних
та
інвазійних хвороб
Нормальної
та
патологічної
фізіології
і
морфології
Мікробіології,
фармакології
та
гігієни тварин
Ветеринарного
акушерства,
внутрішньої
патології та хірургії
Годівлі, розведення
тварин і технології
кормів
Технології
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва
РАЗОМ:

16

15

13

13

17

17

37

32

10

10

16
109

Монографії

Навчальні
посібники

Назва кафедри

Методичні
посібники

№
з/п

Навчальні
посібники
у т.ч.
схвалені
всього
вченою
радою
університету

Методичні
вказівки та
рекомендації

Таблиця 6.27
Видання навчально-методичної літератури у 2017 році

1

4

1

12

1

1

2

99

5

3

2

6.2.5 Наукова робота
1. У 2017 році науково-педагогічними працівниками факультету
укладено договорів на суму 67000 грн.
2. Проведено міжнародних конференцій: 2. (1 студентська)
3. Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності: 26 тем.
4. Нові теми комплексних досліджень: 2.
5. Підготовлено та подано заявки на участь у конкурсі науково-технічних
(експериментальних) розробок за державним замовленням на 2018-2019
роки: 2.
6. Патенти на корисну модель: 6.
7. Договори про співпрацю з іншими установами (Україна): 4.
8. Договори про співпрацю із зарубіжними партнерами: 3.
9. Участь НПП у закордонному стажуванні: 1.
10. Захищено кандидатських дисертацій: 2.
11. Наукові праці, опубліковані та прийняті редакцією до друку у 2017
році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:5.
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15.

12. Опубліковано монографій в Україні: 4.
13. Опубліковано монографій за кордоном: 3.
14. Опубліковано статей у зарубіжних виданнях: 11.
15. Опубліковано статей у виданнях України: 32.
16. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних Scopus: 2.
17. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних WebofScience: 4.
18. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних Copernicus: 7.
19. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних GoogleScholar:

20. Публікації в інших виданнях: 8.
21. Публікації у виданнях ПДАТУ: 43.
22. Загальна кількість цитувань у наукометричній базі даних
GoogleScholar: 326.
23. Загальний індекс Гірша: 55.
24. Кількість студентських наукових гуртків: 16.
25. Участь у наукових і науково-технічних заходах (конференціях): 108.
Таблиця 6.28
Організовано та проведено на базі факультету конференції, семінари

Рівень
(міжнародний,
Назва наукової конференції, семінару
всеукраїнський,
регіональний)
ХІ
Всеукраїнська
науково-практична всеукраїнський
конференція студентів та молодих науковців
«Перші наукові кроки – 2017» (27 квітня
2017
р.,
м.
Кам’янець-Подільський,
ПДАТУ).
VII
Міжнародна
науково-практична міжнародний
конференція “Зоотехнічна наука: історія,
проблеми, перспективи” (25-26 травня 2017
р., м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ)
Науково-методична
конференція всеукраїнський
професорсько-викладацького
складу
ПДАТУ
Студентська
наукова
конференція регіональна
«Біотехнологічні
аспекти
формування
продуктивності тварин», м. Кам’янецьПодільський (23 травня 2017 р.)
ІV Міжнародної наукової конференції всеукраїнський
студентської та учнівської молоді «Стан та
перспективи виробництва, переробки і
використання продукції тваринництва».
2017

Кількість
учасників
80

150

150

Результати
Тези

Матеріали
конференції
Матеріали
конференції

16
Тези

Матеріали
конференції
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Таблиця 6.29
Участь викладачів у наукових заходах в інших вищих навчальних
закладах
Назва наукової конференції,
семінару
Програми
транскордонного
співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна
у
проекті
«Створення школи передових
методів
діагностики
зі
спеціалізованими лабораторіями»
з питань репродуктології тварин.
Програми
транскордонного
співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна
у
проекті
«Створення школи передових
методів
діагностики
зі
спеціалізованими лабораторіями»
з
питань
гастроентерології
тварин.
Наукові
пошуки
молоді
у
третьому тисячолітті: матеріали
міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених,
аспірантів і докторантів.
ХVІІ
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
професорсько-викладацького
складу та аспірантів «Проблеми
ветеринарної медицини та якості і
безпеки продукції тваринництва»
факультету
ветеринарної
медицини.
Proceedings
of
the
SSS
Snternational
Scientific
and
Practical Conference
ІІ Міжнародна науково-практична
конференція
«Модернізація
національної системи управління
державним розвитком: виклики і
перспективи»
Міжнародна науково-практична
конференція «Аграрна наука та
освіта Поділля»
VІІ
Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Зоотехнічна
наука:
історія,
проблеми, перспективи»

Місце проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)
Міжнародний

Львівський
національний
університет
ветеринарної
медицини
та
біотехнологій імені С.
З. Ґжицького
Львівський
Міжнародний
національний
університет
ветеринарної
медицини
та
біотехнологій імені С.
З. Ґжицького
Білоцерківський
національний аграрний
Міжнародний
університет

Національний
університет
біоресурсів
та Міжнародний
природокористування
України
Dubai, UAE, April 27,
2017
Зарубіжний
Тернопіль, (8-9 грудня
2017 р.).

Міжнародний

Кам’янецьПодільський,
(14-16 Міжнародний
березня 2017 р.)
Кам’янецьМіжнародний
Подільський,
(25-26
травня 2017 р.)

Кількість
учасників
заходу від
кафедри

5

5

5

8

1

4

5

7
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ХХХI Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція
«Вітчизняна наука на зламі епох:
проблеми
та
перспективи
розвитку»:
Зб.наук.
праць
Переяслав-Хмельницького
державного
педагогічного
університету ім. Г. Сковороди
(17 березня 2017)
ІІІ Міжнародному
Симпозіумі
«Підвищення
обізнаності
та
освіти з біобезпеки та біозахисту
в Україні»
міжнародній науково-практичній
конференції
«Інновації
у
ветеринарній
медицині
та
аграрному виробництві»
ХV
Всеукраїнській
науковопрактичній конференції молодих
вчених «Молоді вчені у вирішенні
актуальних проблем біології,
тваринництва та ветеринарної
медицини»
Міжнародній науково-практичній
конференції молодих вчених,
5
міжнародній
науковопрактичній конференції «Біологія
тварин та якість і безпека
продукції тваринництва»,
Щорічна
науково-практична
конференція молодих вчених,
Київ,

Зб.наук.
праць Всеукраїнський
ПереяславХмельницького
державного
педагогічного
університету
ім. Г.
Сковороди (17 березня
2017). – ПереяславХмельницький
5 – 7 квітня 2017 року Міжнародний
на
базі
Інституту
біохімії
імені
О.В.Палладіна, м.Київ.
3-4 листопада 2016 Міжнародний
року м. Львів
м.

Київ

2

2

1

Всеукраїнський
2

Біла Церква, БНАУ

Міжнародний

м. Київ

Міжнародний

3
2

м. Київ червень 2017

Всеукраїнський

1

143
Таблиця 6.28
Захист докторських і кандидатських дисертацій

Науковий
керівник або
консультант
Санітарно-гігієнічне 16.00.06
Професор
обґрунтування
«Гігієна тварин Кухтин М.Д.
розробки кислотного та
вет.
Лайтермийно-дезінфікуючого санітарія»
Москалюк С.В.
засобу для доїльного
устаткування
та
молочного інвентаря
Прізвище, ім’я,
по батькові

Тема дисертації

Спеціальність

Розведення за лініями
та родинами тварин
прикарпатського
06.02.01
Ільницька О.Ю. внутрішньопородного розведення
типу
української селекція
червоно-рябої
молочної породи

Місце, дата
Захисту
Травень
м. Київ,

30.05.2017р.
доктор с.-г. наук, Засідання
професор
спеціалізованої
Федорович
вченої ради Д
Єлизавета
35.826.02
у
– Іллівна, Інститут Львівському
та біології тварин національному
НААН,
університеті
завідувач
ветеринарної
лабораторії
медицини
та
розведення
та біотехнологій ім.
селекції тварин С.З. Гжицького.
м. Львів

6.2.6 Організаційна робота
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Протягом звітного року кафедри факультету продовжували
співробітництво зі школами, технікумами та коледжами згідно затверджених
на засіданнях кафедр планів проведення профорієнтаційної роботи.
Проведено профорієнтаційну роботу в коледжах Університету так на
напрям підготовки ВМ з коледжу ПДАТУ планують вступити на факультет 32
випускника (43), з Бучацького коледжу 14 (42), Кіцманського – 20 (37). На
ТВППТ – з коледжу ПДАТУ 15 (21), Бучачу - 7 (20).
Впродовж звітного періоду співробітниками факультету проведено
зустрічі з учнями випускних класів та їх батьками загальноосвітніх
навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського та району, згідно загальноуніверситетського плану профорієнтаційної роботи факультетом здійснено
заходи в закріплених районах,
За кошти факультету було фабриковано 5000 кольорових листівок
формату А4 і роздано студентам по кілька екземплярів разом з двостороннім
скотчем для розклеювання в школах, сільських радах, будинках культури за
місцем проживання.
Розіслано рекламну друковану продукцію про факультет та університет у
всі районні центри зайнятості Хмельницької області з якими є домовленість
про подальше ознайомлення з даними матеріалами випускників шкіл,
Адресно розіслано по школах районів за якими закріплено факультет
рекламну продукцію надану приймальною комісією університету.
Протягом 2017 року викладачі факультету проводили майстер-класи з
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визначення фальсифікації молока, приготування сирів, йогуртів, домашньої
ковбаси, ведення тваринництва, дослідження риби, меду.
Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
Протягом 2017 року на факультеті проводилась робота з оновлення
матеріально-технічної бази. При цьому дякуючи університету та особисто
ректору Володимиру Васильовичу та проректору з навчально-наукововиробничих питань, розвитку і адміністративно-господарської діяльності
Василю Станіславовичу було здійснено капітальний ремонт ветеринарної
клініки ветеринарної медицини, проведено ремонт в буфеті факультету в
лекційних аудиторіях, проведена робота з водовідведення корпусу факультету.
Відбувся переїзд двох кафедр факультету з 3 корпусу в 2-х поверховий
корпус колишнього факультету ветеринарної медицини.
Таблиця 6.29
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2017
р.

№
з/п
1.
2.

3
4

5
6
7
8

9

Найменування навчального
закладу, підприємства,
Вид і форма
організації, установи, де
навчання
проводилось навчання
Всі НПП та допоміжний персонал пройшли підвищення кваліфікації з Охорони праці
на базі ПДАТУ.
Євстафієва
Юлія Доцент.
В умовах Міжнародного Учбового Стажування
Миколаївна
К.с.-г. н.
Центру MASHAV-MATC, кібуц
Шфаїм, Ізраїль 4 по 23 вересня
2017 р. 20 по 21 квітня 2017
Мушинський А.Б. к.біол.н.,
Білоцерківський
національний Підвищення
доцент
аграрний
університет
з кваліфікації
06.06.2017р. по 20.06.17 року
Левицька В.А.
к.вет.н.
Аграрному університеті у Кракові Стажування
(Республіка Польща) у галузі
ветеринарної медицини та вищої
освіти з 23 січня по 24 лютого
2017 року
Бетлінська Т.В.
асистент
Білоцерківський
національний Підвищення
аграрний
університет
з кваліфікації
06.06.2017р. по 20.06.17 року
Білоцерківський НАУ. Інститут Підвищення
Трач
В’ячеслав
асистент
післядипломної освіти БНАУ. з кваліфікації
Володимирович
13.03.2017 по 24.03.2017 р.
Білоцерківський НАУ. Інститут Підвищення
Токарчук
Тетяна
асистент
післядипломної освіти БНАУ. з кваліфікації
Сергіївна
3.04.2017 по 17.04.2017 р.
Приліпко Т.М.
зав.
каф. Фінляндія. м. Гуйтінен
Стажування
доктор с.-г.
наук,
професор
Пливанюк Є.В.
асистент
Білоцерківський ДАУ 13.03.17р. – Підвищення
24.03.17р.
кваліфікації
Прізвище,ім’я, по
батькові

Посада,
вчене звання
і ступінь
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10
11
12

13

Савчук Л.Б.

зав. кафедри, на базі Філії ПФ «Авіс» ПАТ Стажування
к. с.-г. наук, «Агрохолдинг Авангард»30.06.17
доцент
р.-31.07.17 р.
Кузняк Г.М.
к. с.-г. наук, на базі Філії ПФ «Авіс» ПАТ Стажування
доцент
«Агрохолдинг Авангард» 30.06.17
р.-31.07.17 р.
Інститут підвищення кваліфікації
Степанов Олександр Доцент,
к. та перепідготовки
Підвищення
Дмитрович
вет.н., доцент Білоцерківського НАУ з 3.04. по
кваліфікації
14.04.2017
Державна служба надзвичайних
Смоляк
Василь Доцент,
к. ситуацій.
Навчально-методичний
Стажування
Васильович
вет.н., доцент центр ЦЗ та БЖД, місто Кам’янецьПодільський з 14.03. по16.03.17

6.2.7 Виховна робота
Виховні заходи

Таблиця 6.30

№
Назва заходу
Ким проводилися
з/п
1.
Участь в університетському святі «День знань» Заступник декана з виховної роботи
Привітання студентів із початком навчального
2.
Ректор, декан
року
3.
Ознайомлення з планом виховної роботи на
Заст. декана з виховної роботи, куратори
4.
Всенародний День Батька
Заст. декана з виховної роботи, куратори
5.
Міжнародний день Миру
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Збори
курсів, щодо відвідувань занять,
6.
Куратори
вирішення поточних проблем
7.
Брейн-ринг на тему «Я – громадянин України» Заст. декана з виховної роботи, куратори
Організація
і
проведення
студентськовикладацького свята – «До Всесвітнього Дня
8.
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Яйця» (у рамках Дня відкритих дверей
ПДАТУ)»
9.
Всесвітній день тварин
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Участь в організації та проведенні фестивалю
10.
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«AgroUniFest-2017»
День визволення України від фашистських
11.
Заст. декана з виховної роботи, куратори
загарбників
12. День народження Європейського союзу
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Зустріч із автором книги «Доброволець
13. «Сумрака». Правда про війну» Геннадієм Заст. декана з виховної роботи, куратори
Фіміним.
14. Брейн-ринг до Всесвітнього дня тварин
Заст. декана з виховної роботи, куратори
15. Міжнародний день студента
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Заходи до Міжнародного дня студента
16.
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Спектакль студентського театру «Лінк»
17. Міжнародний день подяки
Заст. декана з виховної роботи, куратори
18. Всесвітній день боротьби зі СНіДом
Заст. декана з виховної роботи, куратори
19. День інвалідів
Заст. декана з виховної роботи, куратори
20. День захисту прав людини
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Участь у складі збірної команди КВН ПДАТУ
21.
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«Аграрвард»:
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

«Подільська ліга КВН»
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«Ліга сміху» - на Кубок ректора ПДАТУ
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«Ліга КВН Поділля»
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«Подільська ліга КВН»
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Підведення
підсумків
результатів
Заст. декана з виховної роботи, куратори
екзаменаційної сесії
До 8 березня – Міжнародного жіночого дня
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«Сайти самогубців в Інтернеті»
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Зустріч
із
представниками
корпорації
Заст. декана з виховної роботи, куратори
«Сворог»
До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
– генно модифіковані корови виявилися Заст. декана з виховної роботи, куратори
стійкими до туберкульозу
Організація медичного огляду студентів
Заст. декана з виховної роботи, куратори
факультету (флюорографія)
До Міжнародного дня птахів
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Участь у Агродебатах
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Виховна
година,
присвячена
трудовій
Заст. декана з виховної роботи, куратори
дисципліні
Участь у заходах, присвячених ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС:
- покладання квітів до пам’ятника загиблим
Заст. декана з виховної роботи, куратори
пожежникам «Чорна чорнобильська квітка»;
- покладання квітів до пам’ятника жертвам
Чорнобильської аварії
екологічний диспут «Чорнобиль: на
Заст. декана з виховної роботи, куратори
перехресті думок».
- книжково-ілюстрована виставка «Бентежні
Заст. декана з виховної роботи, куратори
дзвони Чорнобиля»
Участь
у
пленарному
засіданні
ХІ
Всеукраїнської
науково-практичної
Заст. декана з виховної роботи, куратори
конференції студентів та молодих науковців
«Перші наукові кроки – 2017»
День пам’яті та надії
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До дня сонця
Заст. декана з виховної роботи, куратори
Участь у заході «Науковий пікнік у
вишиванці», присвяченому Дню Науки та Заст. декана з виховної роботи, куратори
Всесвітньому Дню вишиванки
Участь у Святі міста Кам’янця-Подільського Заст. декана з виховної роботи, куратори
Зліт відмінників агарної освіти
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До дня вишиванки
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До Всесвітнього дня без тютюну
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До Всесвітнього дня батьків
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До Міжнародного дня друзів
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До дня захисту людей похилого віку
Заст. декана з виховної роботи, куратори
До дня скорботи і вшанування пам’яті жертв
Заст. декана з виховної роботи, куратори
війни в Україні
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6.2.8 Основні завдання та перспективи розвитку факультету
Важливою проблемою є недостатнє забезпечення навчального процесу
патматеріалом, тому що на сьогодні основним патологоанатомічним
матеріалом є собаки, рідше коти, інколи кролики чи домашні птиця. А наші
студенти мають вивчати і свині і велику та дрібну рогату худобу, птицю. Для
цього необхідно відновити посаду прозектора, який би налагоджував зв’язки
з агроформуваннями та забезпечував навчальний процес кафедр.
Необхідно створити колекційне стадо високопродуктивних корів та
придбати сучасну доїльну установку.
Для навчання студентів та заробляння коштів клінікою ветеринарної
медицини необхідно придбати сучасне діагностичне обладнання, УЗД,
рентген-апарат, тому що лише вклавши кошти можна отримати прибуток.
Необхідно створити сучасний лабораторний комплекс, що дасть
можливість проводити дослідження на високому Європейському рівні, та
підвищить вірогідність отримання закордонних грантів, і дозволить
проводити дослідження для великих корпорацій, які на жаль зараз мають
краще обладнання ніж в університеті.
Наявність такої лабораторії дозволить збільшити кількість і покращити
якість наукових публікацій НПП, докторантів, аспірантів і студентів у
вітчизняних та іноземних рейтингових журналах, у тому числі в тих, які
індексуються в науково-метричних базах.
Посилення практичної підготовки студентів за рахунок активізації
співпраці з базовими аграрними підприємствами та підготовка окремих груп
студентів з урахуванням потреб та вимог роботодавця, зокрема великих
аграрних компаній. Такий досвід в університеті є, і потрібно поширювати на
технологів та лікарів ветеринарної медицини, яких готує наш університет.
В наступному навчальному році необхідно:
 створити передумови для відкриття спеціальності 212 – «Ветеринарна
гігієна, санітарія і експертиза»;
 пройти акредитацію за обома спеціальностями.
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6.3. ЗВІТ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
6.3.1 Загальна характеристика факультету
1972 року при агрономічному факультеті відкрито економічне відділення
та здійснено набір на перший курс двох груп із спеціальностей: економіка і
організація сільського господарства та бухгалтерський облік, контроль і
аналіз господарської діяльності в сільському господарстві, загальною
чисельністю 50 чоловік. Заняття розпочалися 1 вересня 1972 року.
З 1973 року з даних спеціальностей розпочалася підготовка на заочній
формі навчання. 1974 року на базі відділення було організовано економічний
факультет із набором 150 студентів на денну і 50 студентів на заочну форму
навчання.
На сьогоднішній день на економічному факультеті здійснюється
підготовка студентів згідно ліцензії серія АЕ № 636463 від 10.06.2015 р. за
такими напрямами та спеціальностями, за денною (заочною) формою
навчання:
 6.030504 Економіка підприємства - 40 (40) осіб;
 6.030508 Фінанси і кредит – 50 (50) осіб;
 6.030509 Облік і аудит – 75 (150) осіб;
 6.030601 Менеджмент – 50 (50) осіб.
 7.03050401 Економіка підприємства – 15 (-) осіб;
 7.03050801 Фінанси і кредит – 25 (25) осіб;
 7.03050901 Облік і аудит – 125 (125) осіб;
 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – 30 (130) осіб;
 8.03050401 Економіка підприємства – 20 (15) осіб;
 8.03050801 Фінанси і кредит – 10 (10) осіб;
 8.03050901 Облік і аудит – 30 (20) осіб;
 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – 20 (20) осіб.
З вересня 2016 року прийом підготовка здійснюється за наступними
спеціальностями:
Ступінь бакалавра:
 073 Менеджмент 25 (25) осіб;
 071 Облік і оподаткування 75 (150) осіб;
 051 Економіка 20 (20) осіб;
 072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 (50) осіб;
 281 Публічне управління та адміністрування 25 (25) осіб;
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 (25) осіб.
Ступінь магістра:
 073 Менеджмент 10 (10) осіб;
 071 Облік і оподаткування 30 (20) осіб;
 051 Економіка 10 (10) осіб;
 072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 (10) осіб;
 281 Публічне управління та адміністрування 10 (10) осіб;
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 (5) осіб.
Станом на 01.01.2018 р. на факультеті навчалося 313 студентів денної та
372 студенти заочної форм навчання.
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Економічний факультет об’єднує 5 кафедр:
 Менеджменту, публічного управління та адміністрування;
 Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 Обліку і оподаткування;
 Фінансів, банківської справи та страхування;
 Інформаційних технологій.
6.3.2 Кадровий склад факультету
На факультеті працює 56 науково-педагогічних працівників (на 40,16
штатних одиниць) та 8 осіб допоміжного персоналу.
Більш детальний аналіз кадрового складу наведено в таблиці 6.31.
Штатний розпис співробітників факультету

Таблиця 6.31

ст. викладач

асистент

допоміжний
персонал

всього

Менеджменту,
публічного
управління
та
адміністрування
Економіки, підприємництва,
торгівлі
та
біржової
діяльності
Обліку і оподаткування
Фінансів, банківської справи
та страхування
Інформаційних технологій
ВСЬОГО:

доцент

Назва кафедри

професор

Посад за штатним розписом (в дужках – фізичних осіб)

1(1)

6(6)

0,5(1)

0,72(3)

2(2)

8,22(11)

1(2)

7,5(9)

–(–)

2(5)

2(1)

10,5(16)

-(-)

5,84(7)

–(–)

0,75(1)

2(1)

6,59(8)

-(-)

4,65(7)

–(–)

4,25(6)

2(2)

8,9(13)

-(-)
2(3)

5(6)
28,99(35)

–(–)
0,5(1)

0,95(2)
8,67(17)

2(2)
10(8)

5,95(8)
40,16(56)

Якісний склад науково-педагогічних працівників знаходиться на
високому рівні. Так навчальний процес забезпечують 6 (10,7%) докторів
економічних наук, 35 (62,5%) доцентів, що повністю відповідає ліцензійним
критеріям.
6.3.3 Навчальна робота
Напрями підготовки/спеціальності факультету
Впродовж 2017 року на факультеті здійснювалась підготовка за такими
напрямами підготовки:
6.030504 Економіка підприємства;
6.030508 Фінанси і кредит;
6.030509 Облік і аудит;
6.030601 Менеджмент;
Студенти набору 2016 року усіх освітніх ступенів навчалися за новими
спеціальностями:
073 Менеджмент;
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071 Облік і оподаткування;
051 Економіка;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
281 Публічне управління та адміністрування;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Прийом на навчання
Під час вступної кампанії 2017 р. абітурієнтами економічного факультету
подано 885 заяв ( у 2016 р. – 1109 заяв)*, з яких 588 для вступу на освітньопрофесійні програми підготовки «бакалавра» (66,4% від загальної кількості
поданих заяв), 297 (33,6%) – на освітньо-професійні програми підготовки
«магістра» (табл. 6.32).
Таблиця 6.32
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2017 р.
Спеціальності

Освітні ступені
бакалавр
денна заочна всього денна
72
34
106
17
58
32
90
35

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа
81
38
та страхування
073 Менеджмент
112
23
281 Публічне управління та
50
14
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля
58
16
та біржова діяльність
ВСЬОГО:
431
157
*у дужках порівняння з попереднім роком

магістр
заочна
20
48

всього
37
83

119

16

18

34

135

27

26

53

64

29

32

61

74

16

13

29

588

140

157

297

З усіх поданих заяв за формами навчання 64,5% (571 заява) припадає на
денну і 35,5% (314 заяв) – на заочну форми навчання.
У 2017 році прийнято на навчання 274 особи (у 2016 – 388 осіб)*, з яких
144 (52,5%) зараховано на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра», 130 (47,5%) – «магістра» (табл. 6.33).
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Таблиця 6.33

Результати прийому у 2017 р.

Освітні ступені

БАКАЛАВР

Ком.
основа

разом

Держ.
замовл.

Ком.
основа

разом

заочна форма

Держ.
замовл.

051 Економіка
5/5
3/2
8/7
1/16/14
071 Облік і оподаткування
6/5
1/7/5
24/24
072 Фінанси, банківська
8/8
5/2
13/10
3/24/23
справа та страхування
073 Менеджмент
7/7
13/2
20/9
1/9/4
281 Публічне управління та
6/4
6/4
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля
5/5
3/8/5
4/3
та біржова діяльність
ВСЬОГО:
31/30 31/10 62/40
5/77/68
*чисельник – всього/знаменник – в тому числі скорочений термін навчання

денна форма

разом

Ком.
основа

Держ.
замовл.

заочна форма

разом

Ком.
основа

денна форма
Держ
замовл.

Спеціальність

МАГІСТР

17/14
24/24

5
5

4
16

9
21

-

10
24

10
24

27/23

6

3

9

-

10

10

10/4

8

2

10

1

10

11

-

3

5

8

-

10

10

4/3

3

-

3

-

5

5

82/68
30
30
60
1
69
70
або поповнення старших курсів + друга вища освіта
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При цьому, план прийому за державним замовленням виконаний в повному
обсязі за всіма спеціальностями, освітніми ступенями і формами навчання. Із
загальної кількості зарахованих студентів 92 (37,7%) проходитимуть підготовку
за денною і 152 (62,3%) – за заочною формами навчання.
В цілому по економічному факультету у 2017 році за державним
замовленням прийнято 67 студентів (у 2016 році – 158) або 27,5% від загальної
кількості зарахованих (у 2016 році – 40,7%)*, з них 61 (91,0%) – на денну і 6
(9,0%) – на заочну форму навчання.
В розрізі спеціальностей на навчання за державним замовленням в 2017
році прийнято осіб (денна/заочна):
073 «Менеджмент» (15/2);
071 «Облік і оподаткування» (11/-);
051 «Економіка» (10/1);
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (14/3);
281 «Публічне управління та адміністрування» (3/0);
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (8/0).
Випуск фахівців
У 2017 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 342 осіб (табл. 6.34).
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр» склала
40,6%, «спеціаліст» – 41,2% і «магістр» – 18,2%. Із загальної кількості
випускників 98 (28,7%) проходили підготовку за денною і 244 (71,3%) – за
заочною формами навчання.
Таблиця 6.34

Випуск фахівців у 2017 р.

В тому числі

денна

Назва напряму підготовки (спеціальності)

всього держ.

заочна
ком

всьог
держ.
о

ком

Бакалавр
6.030504 «Економіка підприємства»
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030509 «Облік і аудит»
6.030601 «Менеджмент»
Разом

6
4
4
21
35
Спеціаліст
7.03050401 «Економіка підприємства»
2
7.03050801 «Фінанси і кредит»
7
071 «Облік і оподаткування»
8
7.03060101
«Менеджмент
організацій
і
9
адміністрування»
281 «Публічне управління та адміністрування»
Разом
26
Магістр

1
1
20
22

5
4
3
1
13

13
20
66
5
104

2
1
1
4

11
20
65
4
100

2
6
8

1
-

25
66

4
6

21
60

9

-

14

3

11

25

1

10
115

3
16

7
79
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8.03050401 «Економіка підприємства»
8.03050801 «Фінанси і кредит»
8.03050901 «Облік і аудит»
8.03060101
«Менеджмент
організацій
адміністрування»
Разом
ВСЬОГО

і

3
6
16

2
2
3

1
4
13

1
5
14

1
2
2

3
12

12

3

9

5

1

4

37
98

10
57

27
41

25
244

6
26

19
198

В розрізі спеціальностей випускники отримали дипломи за напрямами
підготовки (спеціальностями) відповідно до таблиці 6.35.
Одержали дипломи з відзнакою в 2017 році
Назва напряму підготовки (спеціальності)

Всього

Таблиця 6.35

В тому числі
денна

заочна

3
2
5
3
13

–
–
1
3
4

3
2
4
–
9

051 «Економіка»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
071 «Облік і оподаткування»
073 «Менеджмент»
281 «Публічне управління і адміністрування»
Разом
Магістр
8.03050401 «Економіка підприємства»
8.03050801 «Фінанси і кредит»
8.03050901 «Облік і аудит»
8.03060101
«Менеджмент
організацій
і
адміністрування»
Разом

–
11
14
8
6
39

–
4
2
4
–
10

–
7
12
4
6
29

4
6
10

3
3
5

1
3
5

4

3

1

24

14

10

ВСЬОГО

76

28

48

Бакалавр
6.030504 «Економіка підприємства»
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030509 «Облік і аудит»
6.030601 «Менеджмент»
Разом

Спеціаліст

З усіх випускників отримали дипломи з відзнакою 76 осіб (22,2%), в тому
числі: денна форма навчання – 28 особи (8,19%); заочна форма навчання – 48
осіб (14,0%).
Аналітичний огляд успішності студентів
Успішність студентів відповідає акредитаційним вимогам (табл. 6.36).
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Таблиця 6.36

Кількість груп із
100%

Середній бал

Якісний показник
навчання

Напрям підготовки
(спеціальність)

Загальний %
успішності

Кількість
студентів

Підсумки екзаменаційних сесій 2017 року

Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
всього

в т.ч., без
поважних
причин

Літня екзаменаційна сесія
Економіка
Підприємництво, торгівля
біржова діяльність

39
та

92,31 69,23

3,93

2

5,79

2,0

10

100

60

3,9

1

6,40

2,40

Облік і оподаткування

56

100

82,14

4,34

9

1,82

1,07

Фінанси, банківська справа та
страхування

47

97,83 63,05

4,15

4

5,57

1,32

Менеджмент

91

95,6

100

4,25

5

6,46

1,89

5

100

100

4,72

1

10,4

-

4,22

22

6,07

1,74

Публічне
управління
адміністрування

та

Загалом по факультету:

248

97,62 79,07

Зимова екзаменаційна сесія
Економіка

50

96,0

74,00

4,1

7

6,64

2,20

23

100

65,21

4,1

6

7,13

2,35

Облік і оподаткування

67

99,7

58,21

4,3

8

1,5

0,93

Фінанси, банківська справа та
страхування

59

96,61 79,66

3,82

7

6,54

1,90

Менеджмент

88

86,36 65,91

3,97

1

2,73

1,00

19

94,74 68,43

3,96

2

3,47

1,16

306

95,6

4,04

31

4,67

1,59

Підприємництво, торгівля
біржова діяльність

Публічне
управління
адміністрування
Загалом по факультету:

та

та

68,57

При цьому загальний показник успішності за результатами літньої сесії
склав 97,62%, а зимової – 95,6%. Якісний показник успішності за результатами
літньої сесії склав 79,07%, а зимової – 68,57%. Середній бал по економічному
факультету за результатами літньої сесії склав 4,22, а зимової – 4,04%.
Результати незалежних замірів знань
В 2017 році незалежні заміри знань студентів випускових курсів освітньопрофесійних програм підготовки бакалаврів не проводились.
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Показники відвідування
Загальна кількість пропусків занять з розрахунку на 1 студента факультету
за підсумками обох семестрів 2017 року складала 5,37 академічних годин, в
тому числі без поважних причин – 1,66 академічних годин.
Участь в конкурсах та олімпіадах
Студенти приймали участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і
олімпіадах. Результати відображені в розділі «Наукова робота» даного звіту.
Організація всіх видів практик студентів
Практична підготовка на усіх напрямах і спеціальностях факультету
організовується відповідно до Положення про проведення практик студентів
ПДАТУ, наскрізних програм, що розроблені кафедрами відповідно до
навчальних планів, і містить такі види практик: навчальну, виробничу,
переддипломну.
Програми з усіх видів практики виконуються. Облікову та звітну
документацію кафедр оформлено відповідно до вимог.
Практична підготовка студентів передбачає безперервність й послідовність
набуття потрібного обсягу практичних знань та умінь відповідно до освітньокваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за відповідним напрямом
(спеціальністю).
Для проходження практики студентами спеціальностей кафедр
підготовлено й видано наскрізні програми практик. Програми практик
визначають мету, завдання, етапи проведення, основний зміст діяльності під час
практики, інструктивно-методичні поради щодо ведення документації,
оформлення звітів тощо.
У відповідності до укладених угод кафедрами встановлені тісні зв’язки з
базами практик, зокрема СВК «Летава», ВКФ ТОВ «Агро-Еко 21», ТОВ
«Оболонь-Агро», ТОВ «Сварог-Дністер», ПАП «Дзвін», СТзОВ «Гарант» ТОВ
Агрофірма ім. Суворова, КП «Міськтепловодоенергія», Управління Пенсійного
фонду України в м. Кам’янці-Подільському, Кам’янець-Подільське управління
Державного Казначейства Головного управління Державного Казначейства
України у Хмельницькій області, ПАТ «Укрсоцбанк», Страхова компанія
«Провідна».
Всі бази практики відповідають заявленим напрямам підготовки та
спеціальностям економічного факультету Подільського державного аграрнотехнічного університету.
6.3.4 Методична робота
У 2017 р. році науково-педагогічними працівниками кафедр факультету
видано одноосібно або в співавторстві 161 методичних розробок для
проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів (відповідно до
таблиці 6.37).

156
Таблиця 6.37
Видання навчально-методичної літератури у 2017 році
№
з/п
1
2
3
4
5

Навчальні посібники
у т.ч схвалені Методичні
всього
Вченою радою видання
університету

Назва кафедри
Економіки, підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Інформаційних технологій
Менеджменту, публічного управління та
адміністрування
Фінансів, банківської справи та страхування
Обліку і оподаткування
РАЗОМ:

55
19
13
42
32
161

Таблиця 6.38
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників, виданих у
2017 р.
Прізвище, ім’я та по №
батькові
з/п

Кондрюк Л.В.

1.

Кондрюк Л.В.

2.

Кондрюк Л.В.

3.

Кондрюк Л.В.

4.

Назва
Методичні
рекомендації
для
проходження
переддипломної
практики
для
студентів
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування» та 8.030501 «Облік
і аудит. Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
42с.
Методичні
рекомендації
для
проходження виробничої практики
з первинного, аналітичного та
синтетичного обліку для студентів
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування» та
напряму
підготовки 6.030501 «Облік і аудит»
очної форми навчання» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 36с.
«Методичні
рекомендації
для
проходження виробничої практики
з первинного, аналітичного та
синтетичного обліку для студентів
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування»
та
напряму
підготовки 6.030501 «Облік і аудит»
заочної форми навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 33с.
Фінансовий
облік:
методичні
вказівки по виконанню курсових
робіт для студентів спеціальності
0.71 "Облік і оподаткування" та
6.030509 «Облік і аудит» для
студентів заочної та очної форм
навчання. Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.

Тираж

Обсяг
(друк.
арк.)

Співавтори

20

1,39

Семенишена
Н.В.,
Мельничук О.В.

15

1,29

Семенишена
Н.В.,
Мельничук О.В.

30

1,17

Семенишена
Н.В.,
Мельничук О.В.

31

1,57

Семенишена
Н.В.,
Мельничук О.В.
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Кондрюк Л.В.

5.

Кондрюк Л.В.

6.

Кондрюк Л.В.

7.

Кондрюк Л.В.

8.

Практикум для проведення
практичних, індивідуальних
та самостійних занять з
дисциплін «Фінансовий облік
1» та «Фінансовий облік 2»
для студентів спеціальності
0.71 "Облік і оподаткування"
та
напряму
підготовки
6.030509 «Облік і аудит»
очної та заочної форм
навчання.
Кам'янецьПодільський, 2017. 100с.
Кондрюк
Л.В.
Конспект
лекцій
з
дисциплін
«Фінансовий облік 1» та
«Фінансовий облік 2» для
студентів спеціальності 0.71
"Облік і оподаткування" та
напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» очної та
заочної форми навчання.
Кам'янець-Подільський, 2017.
84 с.
Методичні рекомендації для
проведення
тестового
контролю залишкових знань
студентів
з
дисципліни
«Фінансовий облік 1» для
студентів спеціальності 0.71
"Облік і оподаткування" та
напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» очної та
заочної
форм
навчання.
Кам'янець-Подільський, 2017.
11 с.
Методичні рекомендації для
виконання
контрольної
роботи
з
дисциплін
«Фінансовий облік 1» та
«Фінансовий облік 2» для
студентів спеціальності 0.71
"Облік і оподаткування" та
напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» заочної
форми навчання. Кам'янецьПодільський, 2017. 15 с.

50

6,2

-

25

6,37

-

15

0,64

-

20

0,72

-
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Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

Методичні рекомендації для
до підготовки і проведення
комплексного
державного
іспиту для здобувачів вищої
освіти рівня «бакалавр» зі
9. спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування» та напряму
підготовки 6.030501 «Облік і
аудит».
Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2017 р.
118 с.
Методичні рекомендації для
проведення
тестового
контролю залишкових знань
студентів
з
дисципліни
«Фінансовий облік 2» для
студентів спеціальності 0.71
10.
"Облік і оподаткування" та
напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» очної та
заочної
форм
навчання.
Кам'янець-Подільський, 2017.
18 с.
Методичні рекомендації для
проведення
тестового
контролю залишкових знань
студентів
з
дисципліни
«Бухгалтерський облік» для
студентів спеціальностей 0.76
11. «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» та 072
«Фінанси, банківська справа
та страхування» очної та
заочної
форм
навчання.
Кам'янець-Подільський, 2017.
61 с.
Конспект лекцій з дисциплін
«Бухгалтерський облік» для
студентів
для
студентів
спеціальностей
0.76
«Підприємництво, торгівля та
12. біржова діяльність» та 0.72
«Фінанси, банківська справа
та страхування» денної та
заочної
форм
навчання.
Кам'янець-Подільський, 2017.
94 с.

50

0,8

Мельничук О.В.,
Семенишена
Н.В., Борковська
В.В., Стендер
С.В., Балла І.В.
та ін.

50

0,1

-

20

0,38

-

20

1,1

-
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Заборовський В.П.

13.

Заборовський В.П.

14.

Заборовський В.П.

Заборовський В.П.

15.

16.

Конспект
лекцій
з
дисципліни «Планування і
контроль на підприємстві».
Розділ
1.
«Предмет
планування» для студентів
напряму
підготовки.
Кам’янець-Подільський:
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет, 2017. 58с.
Конспект
лекцій
з
дисципліни «Планування і
контроль на підприємстві,
Розділ
2.
«Планування
ресурсів і витрат» для
студентів
напряму
підготовки
6.030504
«Економіка підприємства» .
Кам’янець-Подільський:
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет, 2017. 60с.
Конспект
лекцій
з
дисципліни «Планування і
контроль на підприємстві».
Розділ
3.
«Планування
розвитку підприємства», для
студентів напряму підготовки
6.030504
«Економіка
підприємства» . Кам’янецьПодільський:
Подільський
державний аграрно-технічний
університет, 2017. 57с.
Інструктивно
методичні
матеріали для виконання
семінарських
(практичних)
занять
з навчальної
дисципліни «Планування і
контроль на підприємстві»
для студентів.
Кам’янецьПодільський:
Подільський
державний аграрно-технічний
університет, 2017.

30

2,5

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В.

30

2,8

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

2,4

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

4

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

30

30
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Заборовський В.П.

Заборовський В.П.

Заборовський В.П.

Заборовський В.П.

Інструктивно-методичні
матеріали для організації
самостійної роботи
з
навчальної
дисципліни
«Планування і контроль на
підприємстві» для студентів
17.
напряму підготовки 6.030504
«Економіка підприємства» .
Кам’янець-Подільський:
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет, 2017. 46с.
Засоби діагностики
для
поточного та проміжного
контролю
(контрольні
питання для перевірки знань
та тестові завдання)
з
дисципліни «Планування і
контроль на підприємстві,
18. для
студентів
напряму
підготовки
6.030504
«Економіка
підприємства»
(протокол №5,від 26.06.2016)
.
Кам’янець-Подільський:
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет, 2017.27с.
Засоби діагностики
для
підсумкового
контролю
(варіанти
підсумкової
контрольної роботи)
з
дисципліни «Планування і
контроль на підприємстві,
19. для
студентів
напряму
підготовки
6.030504
«Економіка підприємства» .
Кам’янець-Подільський:
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет, 2017. 36с.

20.

Методичні вказівки для виконання
контрольної роботи з навчальної
дисципліни
« Планування і
контроль на підприємстві». для
студентів
напряму
підготовки
6.030504 «Економіка підприємства»
.
Кам’янець-Подільський:
Подільський державний аграрнотехнічний університет, 2017. 11с.

30

2,1

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

30

1,3

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

30

1,5

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

0,5

Чикуркова А.Д.,
Покотильська
Н.В

30

161

Коваль Н.В.

Гайбура Ю.А.

Гайбура Ю.А.

Навчальна
програма
з
дисципліни
«»Підприємництво і малий
бізнес» та «Підприємництво і
бізнес
культура»
для
студентів галузі знань 07
«Управління
і
21. адміністрування»
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля і
біржова
діяльність»
освітнього рівня магістр
денної та заочної форм
навчання.
Кам'янецьПодільський, 2017. 94 с.
Фінансовий аналіз. ККР для
студентів
спеціальності
22.
«Облік і оподаткування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
Фінансовий
аналіз.
Методичні рекомендації з
виконання курсової роботи
23. для студентів спеціальності
072 «Фінанси, банківська
справа і страхування» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 28

Цвігун І.А.

24.

Місюк М.В.

25.

Статистика. Робочий зошит ля
практичних занять для студентів
напрямів
підготовки
6.030601
«Менеджмент»,
6.030601
«Економіка», 6.030509 «Облік і
аудит», 6.030508 «Фінанси» 52 с.
Перелік консалтингових послуг.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 42

Методичні
вказівки
для
самостійного вивчення з
дисципліни
«Управління
потенціалом
підприємств»
Добровольська Е.В. 26.
для ступеня спеціальності
051 «Економіка» усіх форм
навчання. Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017. 42с.
Методичні вказівки
для
практичних
робіт
з
дисципліни
«Управління
потенціалом
підприємств»
Добровольська Е.В. 27.
для ступеня спеціальності
051 «Економіка» усіх форм
навчання. Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017. 34с.
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Гайбура Ю.А.

28.

Гайбура Ю.А.

29.

Гайбура Ю.А.

30.

Гайбура Ю.А.

31.

Лаврук О.В.

32.

Бордюг О.В.

33.

Бордюг О.В.

34.

Фінансовий
аналіз.
Методичні матеріали для
самостійної роботи студентів
економічних спеціальностей.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 68с.
Фінансовий
аналіз.
Методичні рекомендації і
завдання для контрольних
робіт студентів заочної форми
навчання
економічних
спеціальностей.
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 42с.
Аналіз
господарської
діяльності.
Методичні
рекомендації і завдання для
контрольних робіт студентів
заочної
форми
навчання
економічних спеціальностей.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 50с.
Аналіз
господарської
діяльності.
Методичні
рекомендації з виконання
курсової роботи для студентів
напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 26с.
Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни
«Методологія та організація
наукових досліджень» для
студентів
ОС
«Магістр»
спеціальності
071
«Менеджмент» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 300с.
Курс лекцій з навчальної
дисципліни
«Комп’ютерні
мережі та телекомунікації»
для
студентів
2
курсу
напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» денної та
заочної форми навчання.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
69с.
Методичні
вказівки
до
виконання
контрольної
роботи
з
навчальної
дисциплін
«Комп’ютерні
мережі та телекомунікації»
для
студентів
2
курсу
напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»
заочної
форми навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 22с.
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Бордюг О.В.

35.

36.

Бордюг О.В.

37.
Цвігун І.А.

38.
Цвігун І.А.

Термінологічний словник з
навчальної
дисципліни
«Комп’ютерні мережі та
телекомунікації»
для
студентів 2 курсу напряму
підготовки
6.030601
«Менеджмент» денної та
заочної форми навчання.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 25с.
Тестові завдання діагностики
якості знань студентів з
навчальної
дисципліни
«Комп’ютерні мережі та
телекомунікації»
для
студентів 2 курсу напряму
підготовки
6.030601
«Менеджмент» денної та
заочної форми навчання.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 30с.
Статистика. Рекомендації з
написання курсової роботи
для
студентів
напряму
підготовки
6.030601
«Економіка
підприємства»
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
Статистика. Рекомендації з
написання
розрахункової
роботи для студентів напряму
підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» та 6.030508 «Фінанси»
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
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39. Електронна комерція. Курс лекцій
Бурлаков О.С.

40.
Бурлаков О.С.

для студентів спеціальностей 051
«Економіка»
і 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» всіх форм
навчання Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
71с.
Електронна комерція. Методичні
рекомендації для лабораторних
занять з спеціальностей: 051
«Економіка»
і 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» всіх форм
навчання Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
124с.
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41. Електронна комерція. Методичні

Бурлаков О.С.

42.
Фугело П.М.

43.
Гаврилюк В.М.
44.

Довгань І.А.

45.

Довгань І.А.

Стендер С.В.

рекомендації
для
виконання
контрольної роботи для студентів
спеціальностей 051 «Економіка» і
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»,
076
«Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність» всіх форм
навчання. Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
16с.
Опорний
конспект
лекцій
з
дисципліни
«Бюджетний
менеджмент»
для
проведення
занять студентам спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа і
страхування. Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017. 90с.
Навчально-методичний
комплекс
для вивчення дисципліни «Лізинг в
АПК» студентами спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Інформатика» Тема 4. Основи
роботи в табличному процесорі
OpenOffice/Org Calc за напрямами:
071 «Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»,
074
«Публічне
управління та адміністрування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 41с.
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Інформатика» Тема 5. Системи
керування базами даних процесорі
OpenOffice/Org Calc за напрямами:
071 «Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»,
074
«Публічне
управління та адміністрування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 38с.

46. Комплекс
тестів
для
проведення
рубіжного
контрою
з
дисципліни
«Бухгалтерський
облік
(загальна
теорія»
для
студентів ОКР «бакалавр»
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
заочної
форми навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 40с.
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165

Стендер С.В.

Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

47. Методичні
вказівки
і
завдання для проведення
контрольної
роботи
з
дисципліни «Бухгалтерський
облік (загальна теорія» для
студентів ОКР «бакалавр»
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
заочної
форми навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 26с.
48. Методичні рекомендації для
проведення
тестового
контролю залишкових знань
студентів
з
дисципліни
«Фінансовий облік 1» для
студентів спеціальності 0.71
"Облік і оподаткування" очної
та заочної форм навчання.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 61с.
49. Методичні рекомендації до
підготовки
і
проведення
комплексного
державного
іспиту
з
професійноорієнтованих
дисциплін
(«Звітність
підприємств»,
«Контроль
і
ревізія
бюджетних установ», «Облік
і звітність в оподаткуванні»,
«Аналіз
господарської
діяльності») на освітньокваліфікаційний
рівень
«бакалавр»
напряму
підготовки 6.030501 «Облік і
аудит»
та
за
освітнім
ступенем
«бакалавр»
зі
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» . Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2017 р.
- 97 с.
50. Методичні рекомендації для
виконання
та
захисту
дипломних
робіт
зі
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
освітнього
ступеня «спеціаліст» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 41с.
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50
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5,1

2,0

Мельничук О.В.,
Будняк Л.М.,
Семенишена
Н.В., Вольська
А.О., Балла І.В.

Мельничук О.В.,
Семенишена
Н.В., Дуганець
Н.В., Борковська
В.В., Вольсь- ка
А.О., Балла І.В.
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51. Методичні рекомендації для
виконання
та
захисту
дипломних
робіт
з
спеціальності 071 «Облік і
Кондрюк Л.В.
оподаткування»
та
8.03050901 “Облік і аудит”
освітньо-кваліфікаційного
рівня «Магістр» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 43с.
52. Програма
і
методичні
вказівки
проходження
виробничої
практики
з
організації
обліку
для
Кондрюк Л.В.
студентів
спеціальності
7.03050901 “Облік і аудит” та
071 “Облік і оподаткування”.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 32с.
53. Програма
і
методичні
рекомендації
щодо
проходження
виробничої
практики
з
організації
Кондрюк Л.В.
бухгалтерського обліку для
студентів
спеціальності
8.03050901 “Облік і аудит” та
071 “Облік і оподаткування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 30с.
54. Методичні рекомендації для
проведення
тестового
контролю залишкових знань
студентів
з
дисципліни
Кондрюк Л.В.
«Фінансовий облік 1» для
студентів спеціальності 0.71
"Облік і оподаткування" очної
та заочної форм навчання.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
55. Методичні рекомендації для
практичних,
семінарських
завдань
з
дисципліни
«Державна
економічна
Добровольська Е.В.
політика»
для
студентів
спеціальності
051
«Економіка»
усіх
форм
навчання. Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
56. Методичні рекомендації для
практичних робіт «Державна
економічна політика» для
Добровольська Е.В.
студентів спеціальності 051
«Економіка»
усіх
форм
навчання. Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017. 30с

Мельничук О.В.,
Семенишена
Н.В., Дуганець
Н.В., Борковська
В.В., Вольська
А.О., Балла І.В.

30

1,84

25

1,43

Мельничук О.В.

20

1,75

Мельничук О.В.,
Семенишена
Н.В.

30
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-

15
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-
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Довгань І.А.

Будняк Л.М.

Мушеник І.М.

57. Методичні рекомендації для
проведення
навчальної
практики
з
дисципліни
«Інформаційні системи і
технології в обліку» для
студентів спеціальності 071
“Облік і оподаткування. Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 42
58. Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни
«Проектний
аналіз»
для
студентів
економічного
факультету.
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 42
59. Методичні
вказівки
для
проведення
лабораторних
занять
з
навчальної
дисципліни «Геоінформаційні
системи»
для
студентів
спеціальності
8.10010203
«Механізація
сільського
господарства».
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017
60. Методичні вказівки для виконання

Волощук К.Б.

61.

Волощук К.Б.

62.

Волощук К.Б.

курсової роботи з дисципліни
«Економіка
торговельного
підприємства» для студентів денної
та заочної форми навчання зі
спеціальності
076
«Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.
Методичні
рекомендації
для
виконання індивідуальної роботи з
дисципліни
«Інноваційний
розвиток
підприємства»
для
студентів денної та заочної форми
навчання зі спеціальності 051
«Економіка»,
071
“Облік
і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
Методичні
рекомендації
для
виконання самостійної роботи з
дисципліни
«Інноваційний
розвиток
підприємства»
для
студентів денної та заочної форми
навчання зі спеціальності 051
«Економіка»,
071
“Облік
і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
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63. Методичні

Волощук К.Б.

64.

Волощук К.Б.

65.

Волощук К.Б.

66.

Волощук К.Б.

67.
Пастух Ю.А.

Дранус В.В.

рекомендації
для
виконання самостійної роботи з
дисципліни
«Соціальна
відповідальність» для студентів
денної та заочної форми навчання зі
спеціальності 051 «Економіка», 071
“Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
Методичні
рекомендації
для
виконання індивідуальної роботи з
дисципліни
«Соціальна
відповідальність» для студентів
денної та заочної форми навчання зі
спеціальності 051 «Економіка», 071
“Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
Методичні
рекомендації
для
проведення практичних занять
роботи з дисципліни «Соціальна
відповідальність» для студентів
денної та заочної форми навчання зі
спеціальності 051 «Економіка», 071
“Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
Методичні
рекомендації
для
проведення практичних занять
роботи з дисципліни «Інноваційний
розвиток
підприємства»
для
студентів денної та заочної форми
навчання зі спеціальності 051
«Економіка»,
071
“Облік
і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
Курс
лекцій
з
дисципліни
«Комп’ютери
та
комп’ютерні
технології» для студентів денної та
заочної
форми
навчання
зі
спеціальності
141
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка».
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.

68. Конспект лекцій з дисципліни
«Банківська система» для
студентів спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа
та страхування» та 6.030508
«Фінанси і кредит»

5

1,45

-

5

0,80

5

7,42

5

1,05

25

1,5

-

50

8,2

Зеленський А.В.
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Дранус В.В.

Дранус В.В.

Дранус В.В.

Дранус В.В.

Дранус В.В.

69. Інструктивно-методичні
матеріали для виконання
практичних
(семінарських)
занять
з
навчальної
дисципліни
Банківська
система»
для
студентів
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування» та 6.030508
«Фінанси і кредит»
70. Інструктивно-методичні
матеріали для виконання
індивідуальних завдань з
навчальної
дисципліни
«Банківська система» для
студентів спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа
та страхування» та 6.030508
«Фінанси і кредит»
71. Інструктивно-методичні
матеріали для організації
самостійної роботи студента з
навчальної
дисципліни
«Банківська система» для
студентів спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа
та страхування» та 6.030508
«Фінанси і кредит»
72. Тестові
завдання
для
рубіжного контролю знань
студентів спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа
та страхування» та 6.030508
«Фінанси
і
кредит»
з
навчальної
дисципліни
«Банківська система»
73. Методичні вказівки
до
написання і захисту курсових
робіт з дисципліни «Фінанси»
для студентів денної та
заочної
форми
навчання
напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит»
74. Методичні вказівки до самостійної

Фугело П.М.
75.
Фугело П.М.

рооти студентів з навчльної
дисципліни «Фінасова діяльність
субєктів підприємництва». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 55с.
Конспект лекцій з навчльної
дисципліни «Фінасова діяльність
субєктів підприємництва». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 106с.

50

2,2

Зеленський А.В.

50

1,0

Зеленський А.В.

50

2,1

Зеленський А.В.

50

1,3

Зеленський А.В.

50

1,5

Зеленський А.В.

5

2,3

Савіцька С.І.

5

4,4

Савіцька С.І.
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76. Методичні вказівки до практичних і
Фугело П.М.
77.
Федорчук Н.В.
78.
Волощук В.Р.

79.
Рудик В.К.

Савіцька С.І.

Савіцька С.І.

Савіцька С.І.

семінарських занять студентів з
навчальної дисципліни «Фінансова
діяльність
суб’єктів
підприємництва».
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.
Програма навчальної практики
«Вступ
до
фаху»
студентів
спеціальності
076
«Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність» . Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.
Методичні
рекомендації
щодо
організації виробничої практики з
«Фінансового планування» для
магістрів напряму підготовки 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
Методичні
рекомендації
щодо
організації виробничої практики з
«Фінансово-аналітичної
роботи»
для студентів спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017. 40с.

80. Методичні
вказівки
для
проведення практичних і
семінарських
занять
з
дисципліни
«Казначейська
справа» для студентів денної і
заочної
форми
навчання
напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
81. Методичний посібник для
проведення
тестового
контролю
занять
з
дисципліни
«Казначейська
справа» для студентів денної і
заочної
форми
навчання
напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
82. Методичні
вказівки
для
виконання
контрольної
роботи
з
дисципліни
«Казначейська справа» для
студентів денної і заочної
форми навчання напряму
підготовки
6.030508
«Фінанси і кредит». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017

5

2,3

Савіцька С.І.

2

2,3

-

10

2,6

-

5

3,0

Савіцька С.І.,
Фугело П.М.

5

3,0

Фугело П.М.

5

3,5

Фугело П.М.

5

1,5

Фугело П.М.
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Савіцька С.І.

Савіцька С.І.

83. Методичні
вказівки
для
організаційної
роботи
студентів
з
дисципліни
«Казначейська справа» для
студентів денної і заочної
форми навчання напряму
підготовки
6.030508
«Фінанси і кредит». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
84. Конспекту
лекцій
з
дисципліни
«Казначейська
справа» для студентів денної і
заочної
форми
навчання
напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
рекомендації
по
85. «Методичні

Поляруш І.М.

86.

Поляруш І.М.

87.

Поляруш І.М.

88.

Поляруш І.М.

вивченню дисципліни «Фінансовий
ринок» для студентів освітнього
рівня бакалавр спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»
економічного
факультету ПДАТУ стаціонарної та
заочної форм навчання» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
«Методичні
рекомендації
по
самостійному
вивченню
дисципліни «Фінансовий ринок»
для студентів освітнього рівня
бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»
економічного
факультету ПДАТУ стаціонарної та
заочної форм навчання» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
«Методичні
рекомендації
по
вивченню дисципліни «ФінансИ
ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» для
студентів освітнього рівня бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017
«Методичні
рекомендації
по
самостійному
вивченню
дисципліни
«ФінансИ
ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» для
студентів освітнього рівня бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017

5

3,5

Фугело П.М.

5

3,5

Фугело П.М.

5

1,2

-

5

1,4

-

5

1,2

-

5

1,3

-
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89. Методичні

Поляруш І.М.

90.

Поляруш І.М.

91.

Поляруш І.М.

92.

Поляруш І.М.

93.

Поляруш І.М.

рекомендації
для
виконання
практичних,
семінарських занять з дисципліни
«ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
для
студентів освітнього рівня бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017
Методичні
рекомендації
для
виконання
практичних,
семінарських занять з дисципліни
«ФІНАНСИ
ЗАРУБІЖНИХ
КОРПОРАЦІЙ»
для студентів
освітнього
рівня
бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017
Методичні
рекомендації
для
виконання індивідуальних завдань з
дисципліни
«ФІНАНСОВИЙ
РИНОК» для студентів освітнього
рівня бакалавр спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»
економічного
факультету ПДАТУ стаціонарної та
заочної форм навчання» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017
Методичні
рекомендації
для
виконання індивідуальних завдань з
дисципліни
«ФІНАНСИ
ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» для
студентів освітнього рівня бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017
Методичні вказівки для проведення
поточного та граничного контролю
знань студентів з дисципліни
«ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
для
студентів освітнього рівня бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017

5

1

-

5

1,2

-

5

1

-

5

1

-

5

3

-
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94. Методичні вказівки для проведення

Поляруш І.М.

95.
Гаврилюк В.М.
96.
Гаврилюк В.М.
97.
Пастух Ю.А.

98.
Пастух Ю.А.

99.
Пастух Ю.А.

Кондрюк Л.В.

поточного та граничного контролю
знань студентів з дисципліни
«ФІНАНСИ
ЗАРУБІЖНИХ
КОРПОРАЦІЙ»
для студентів
освітнього
рівня
бакалавр
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
економічного факультету ПДАТУ
стаціонарної та
заочної форм
навчання» . Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017
Навчально-методичний комплекс з
навчальної дисципліни «Страхові
послуги»
для
студентів
спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та страхування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 146с.
Конспект лекцій з дисципліни
«Страхові послуги» для студентів
спеціальності
072 «Фінанси,
банківська справа та страхування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 158с
Методичні вказівки для виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Інформаційні системи і технології
в управлінні організацією» для
магістрів
спеціальності
«Менеджмент»
.
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.
Методичні вказівки для виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Інформаційні системи і технології
в управлінні організацією» для
магістрів
спеціальності
«Менеджмент»
.
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.
Методичні вказівки для проведення
тестового контролю з дисципліни
«Інформаційні системи і технології
в управлінні організацією» для
магістрів
спеціальності
«Менеджмент»
.
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.

100. Бухгалтерський
облік
в
управлінні підприємством :
програма і методичні вказівки
проходження
виробничої
практики
студентами
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
(рівень
вищої
освіти
–
2-ий
магістерський) . Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2017. –
38 с.

5

1,2

-

1

7,35

Рудик В.К.

1

6,78

Рудик В.К.

25

1,8

Бурлаков О.В.

25

1,8

Бурлаков О.В.

25

1,6

Бурлаков О.В.

30

1,05

Мельничук О.В.,
Вольська А.О.
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Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

Кондрюк Л.В.

101. Організація бухгалтерського
обліку : програма і методичні
рекомендації
для
проходження
виробничої
практики
(студентами
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» (рівень вищої
освіти – 2-ий магістерський) ;
доп. Кам’янець-Подільський :
ПДАТУ, 2017 р. 31 с.
102. Методичні рекомендації для
виконання
та
захисту
дипломних
робіт
студентами
спеціальності
071 «Облік і оподаткування»
(рівень вищої освіти – 2-й
магістерський). Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017 р.
42 с.
103. Методичні рекомендації для
виконання
та
захисту
дипломних
робіт
О
Р
«спеціаліст»
спеціальності
071 «Облік і оподаткування».
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017 р. 38 с.
104. Методичні вказівки для виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Управління фінансовою санацією
підприємства»
для
магістрів
спеціальності
072
«Фінанси,
банківська справа та страхування»
заочної форми навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.

Бабаніна Н.В.

30

2,22

Семенишена
Н.В., Мельничук
О.В.

30

1,84

Мельничук О.В.,
Семенишена
Н.В.

30

1,84

Мельничук О.В.,
Семенишена
Н.В.

50

1,1

-

2,1

Іванишин В.В.,
Місюк М.В.,
Волощук Ю.О.,
Добровольська
Е.В., Заходим
М.В.,
Корженівська
Н.Л., Коваль
Н.В., Чорнобай
М.М., Чорнобай
Л.М., Федорчук
Н.В.

105.

Волощук К.Б.

Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних
дисциплін з циклу професійної та
практичної підготовки на здобуття
освітнього
рівня
«магістр»
спеціальності
076
«Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність» денної та
заочної форм навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. 65с.

15

175
106.

Волощук К.Б.

Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних
дисциплін з циклу професійної та
практичної підготовки на здобуття
освітнього
рівня
«магістр»
спеціальності 051 «Економіка»
денної та заочної форм навчання.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 64с.

15

2,1

Методичні
рекомендації
щодо
організації виробничої практики
для студентів 3 курсу спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» денної та
заочної форм навчання. Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.

15

1,42

10

2,1

-

20

1,8

-

30

17

-

20

3,7

-

107.

Корженівська Н.Л.

Іванишин В.В.,
Місюк М.В.,
Волощук Ю.О.,
Добровольська
Е.В., Заходим
М.В.,
Корженівська
Н.Л., Коваль
Н.В., Чорнобай
М.М., Чорнобай
Л.М., Федорчук
Н.В.
Іванишин В.В.,
Місюк М.В.,
Волощук Ю.О.,
Добровольська
Е.В., Заходим
М.В.,
Корженівська
Н.Л., Коваль
Н.В., Чорнобай
М.М., Чорнобай
Л.М., Федорчук
Н.В., Шевчук
Ж.А., Білик Т.Л.,
Гойсюк Л.В.,
Яжук І.С.

108. Методичні

рекомендації
для
практичних занять, самостійної та
індивідуальної
роботи
з
фінансового обліку в аграрному
менеджменті
для студентів
Краснолуцька Л.М.
магістратури спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
109. Методичні вказівки до проведення
лабораторних занять з дисципліни
«Інформатика»
для
студентів
Мушеник І.М.
спеціальності 072 «Економіка».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
110. Навчально-методичний комплекс з
навчальної дисципліни «Бізнеспланування» для курсів підвищення
Чикуркова А.Д.
кваліфікації з числа безробітних.
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
лекцій
з
навчальної
111. Курс
дисципліни
«Комп’ютерне
моделювання
складних
Мушеник І.М.
економічних систем» для студентів
спеціальності 073 «Менеджмент».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
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112. Методичні
Балла І.А.

113.
Балла І.А.

114.
Балла І.А.

115.
Балла І.А.

116.
Балла І.А.

Балла І.А.

Чорнобай М.М.

рекомендації
для
підсумкового контролю знань з
дисципліни «Облік в банках і
бюджетних
установах»
для
студентів денної та заочної форм
навчання
напряму
підготови
6.030508 «Фінанси і кредит» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 45с.
Методичні
рекомендації
для
самостійної
роботи
та
індивідуальних
завдань
з
дисципліни «Облік в банках і
бюджетних
установах»
для
студентів денної та заочної форм
навчання
напряму
підготови
6.030508 «Фінанси і кредит» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 65с.
Методичні
рекомендації
для
семінарських, практичних занять і
самостійної роботи з дисципліни
«Облік в банках і бюджетних
установах» для студентів денної та
заочної форм навчання напряму
підготови 6.030508 «Фінанси і
кредит» . Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
50с.
Методичні
рекомендації
для
виконання контрольної роботи з
дисципліни «Облік в банках і
бюджетних
установах»
для
студентів денної та заочної форм
навчання
напряму
підготови
6.030508 «Фінанси і кредит» . Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 20с.
Завдання
для
підсумкового
контролю знань з дисципліни
«Облік в банках і бюджетних
установах» для студентів денної та
заочної форм навчання напряму
підготови 6.030508 «Фінанси і
кредит» . Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.
24с.

117. Методичні рекомендації для
семінарських,
практичних
занять і самостійної роботи з
дисципліни «Облік у галузях
економіки» для студентів
денної та заочної форм
навчання напряму підготови
6.0305089 «Облік і аудит» і
071 «Облік і оподаткування».
Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017. 64с.
118. Навчально-методичний
комплекс
з
навчальної
дисципліни
«Основи
управління
власним
бізнесом»
для
курсів
підвищення
кваліфікації
слухачів із числа безробітних
. Кам.-Под.: ПДАТУ, 2017.

50

2,21

Вольська А.О.

50

2,78

Вольська А.О.

50

3,01

Вольська А.О.

50

0,64

Вольська А.О.

50

0,83

Вольська А.О.

50

1,53

Вольська А.О.

1

18

-

177

Чорнобай М.М.

Чорнобай Л.М.

Чорнобай Л.М.

119. Навчально-методичний
комплекс
з
навчальної
дисципліни «Ціноутворення»
для
курсів
підвищення
кваліфікації слухачів із числа
безробітних.
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017.
120. Експертиза товарів та послуг.
Методичні рекомендації до
проведення семінарських та
практичних
занять
для
студентів магістратури денної
та заочної форм навчання
спеціальності
076
«Підприємництво торгівля та
біржова діяльність» / Л.М.
Чорнобай.
–
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. – 27 с.
121. Експертиза товарів та послуг.
Методичні рекомендації до
організації
самостійної
роботи
студентів
магістратури
денної
та
заочної
форм
навчання
спеціальності
076
«Підприємництво торгівля та
біржова діяльність» / Л.М.
Чорнобай.
–
Кам.-Под.:
ПДАТУ, 2017. – 44 с.

1

16

-

15

1,6

-

15

2,4

-

15

1,17

-

122. Методичні вказівки підготовлено у

Коваль Н.В.

відповідності
до
програми
навчальної
дисципліни
«Трансформаційна економіка і
економічна політика держави»
навчального плану галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка»
спеціалізації
«Економіка
підприємства» Кам.-Под.: ПДАТУ,
2017.
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Коваль Н.В.

Коваль Н.В.

Федорчук Н.В.

123. Методичні
вказівки
для
аудиторної та самостійної
роботи
з
навчальної
дисципліни «Підприємництво
і
бізнес-культура»
для
студентів освітнього ступеня
«магістр» галузі знань 07
«Управління
та
адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність» денної та заочної
форми навчання. Укл.: Н.В.
Коваль.
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
44 с.
124. Методичні
вказівки
для
аудиторної та самостійної
роботи
з
навчальної
дисципліни «Підприємництво
і малий бізнес» для студентів
освітнього ступеня «магістр»
галузі знань 07 «Управління
та
адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність» денної та заочної
форми навчання. Укл.: Н.В.
Коваль.
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
44 с.
125. Методичні
вказівки
для
аудиторної та самостійної
роботи
з
навчальної
дисципліни
«Економічна
діагностика в торгівлі» для
підготовки магістрів галузі
знань 07 «Управління та
адміністрування»
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» денної та
заочної
форм
навчання.
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. 52 с.

15

1,23

-

15

1,23

-

5

4,8

-
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Федорчук Н.В.

Федорчук Н.В.

Корженівська Н.Л.

Корженівська Н.Л.

126. Методичні
вказівки
для
аудиторної та самостійної
роботи
з
навчальної
дисципліни
«Діагностика
підприємницької діяльності»
для підготовки магістрів
галузі знань 07 «Управління
та
адміністрування»
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» денної та
заочної
форм
навчання.
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. 74 с.
127. Методичні
вказівки
для
аудиторної та самостійної
роботи
з
навчальної
дисципліни
«Економічна
діагностика» для підготовки
магістрів галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові
науки» спеціальності 051
«Економіка»
денної
та
заочної
форм
навчання.
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. 104
128. Міжнародні
стратегії
економічного
розвитку.
Методичні рекомендації до
організації
самостійної
роботи для студентів денної
та заочної форми навчання зі
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 36с.
129. Міжнародні
стратегії
економічного
розвитку.
Методичні рекомендації до
проведення семінарських та
практичних занять студентів
денної та заочної форми
навчання зі спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 36с.

5

2,4

-

5

3,4

-

15

1,42

-

15

2,6

-
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Корженівська Н.Л.

Корженівська Н.Л.

Чорнобай М.М.

Чорнобай М.М.

130. Потенціал
і
розвиток
підприємства.
Методичні
рекомендації до проведення
семінарських та практичних
робіт для студентів денної та
заочної форми навчання зі
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 36с.
131. Потенціал
і
розвиток
підприємства.
Методичні
рекомендації до організації
самостійної
роботи
для
студентів денної та заочної
форми
навчання
зі
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». – Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. – 36с.
1,42 д.а.
132. Методичні рекомендації до
організації
самостійної
роботи
студентів
з
дисципліни «Сталий розвиток
та
підприємництво»
для
студентів магістратури денної
та заочної форми навчання зі
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 28с.
133. Методичні рекомендації до
проведення
семінарських
занять студентів з дисципліни
«Сталий
розвиток
та
підприємництво»
для
студентів магістратури денної
та заочної форми навчання зі
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Кам.Под.: ПДАТУ, 2017. 32с.

15

1,42

-

15

1,42

-

15

1,7

-

15

1,9

-
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Волощук К.Б.

Волощук К.Б.

Фугело П.М.

Фугело П.М.

Фугело П.М.

Навчальна
програма
дисципліни
«Трансформаційна економіка
і
економічна
політика
держави»
для
студентів
освітнього
ступеня
«бакалавр» галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові
134.
науки»
спеціальності
051 «Економіка» спеціалізації
«Економіка
підприємства»
денної і заочної форми
навчання.
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
19 с.
Навчальна
програма
дисципліни
«Управління
витратами» для студентів
галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові
науки»
спеціальності
135. 051 «Економіка» спеціалізації
«Економіка
підприємства»
освітнього
ступеня
«бакалавр» денної та заочної
форми
навчання.
–
Кам’янець-Подільський,
2017. 26 с.
Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва:
методичні
вказівки до практичних робіт (для
здобувачів
освітнього
рівня
136. «бакалавр»
072
«Фінанси,
банківська справа і страхування»).
Кам’янець-Подільський : ПДАТУ,
2017. 51 с.
Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва: конспект лекцій
(для здобувачів освітнього рівня
«бакалавр»
спеціальності
072
137. «Фінанси, банківська справа і
страхування»).
Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2017. – 139
с.
Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва:
методичні
вказівки до самостійної роботи (для
здобувачів
освітнього
рівня
138. «бакалавр» спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа і
страхування»).
Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2017. 25 с.

2

0,7

М.В. Місюк,
Н.В. Коваль

2

1,1

М.В. Місюк,
Н.В. Коваль

15

2,3

Савіцька С.І.

15

2,3

Савіцька С.І.

15

1,5

Савіцька С.І.
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Фугело П.М.

Коваль Н.В.

Коваль Н.В.

Фінансове
моделювання
бізнес-процесів : конспект
лекцій
(для
здобувачів
освітнього рівня «магістр»
139. спеціальності 072 «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування»).
Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2017. –
65 с.
Глосарій
з
навчальної
дисципліни «Підприємництво
та малий бізнес і бізнескультура» для підготовки
студентів галузі знань 07
«Управління
та
адміністрування»
140. спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
освітнього ступеня «магістр»
денної і заочної форми
навчання. Укл.: Н.В. Коваль.
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. 60 с.
Методичні
вказівки
для
проведення
тестового
контролю знань з навчальної
дисципліни
«Трансформаційна економіка
і
економічна
політика
держави»
для
студентів
спеціальності
051
141.
«Економіка»
спеціалізації
«Економіка
підприємства»
освітнього
ступеня
«бакалавр» денної і заочної
форми
навчання
Укл.:
Н.В. Коваль.
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
28 с.

15

4,4

Савіцька С.І.

15

2,6

-

15

1,41

-
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Коваль Н.В.

Коваль Н.В.

Кучер О.В.

Кучер О.В.

Методичні
вказівки
для
проведення
тестового
контролю знань з навчальної
дисципліни «Підприємництво
і
бізнес-культура»
для
студентів
галузі
знань
07 «Управління
та
адміністрування»
142. спеціальності
076 «Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність»
освітнього
ступеня «магістр» денної і
заочної форми навчання Укл.:
Н.В. Коваль. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
30 с.
Методичні
вказівки
для
проведення
тестового
контролю знань з навчальної
дисципліни «Підприємництво
та
малий
бізнес»
для
студентів
галузі
знань
07 «Управління
та
адміністрування»
143. спеціальності
076 «Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність»
освітнього
ступеня «магістр»денної і
заочної форми навчання.
Укл.: Н.В. Коваль. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
30 с.
Навчально-методичний
комплекс
навчальної
144.
дисципліни
ПП
1.7.
«Маркетинг»

Методичні рекомендації до
виконання дипломних робіт
за освітньо-кваліфікаційним
145.
рівнем «Спеціаліст» для
студентів спеціальності 073
«Менеджмент»

15

1,38

-

15

1,36

-

6,2

6,0

Чикуркова А. Д.,
Кучер О. В.,
Лаврук О. С.,
Покотильська Н.
В., Прокопчук
Л.М., Славіна
Н.А., Гоголь Т.В.,
Дудзяк О.А.,
Гоголь І.А.,
Заборовський
В.П., Білик Ю.І.
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Кучер О.В.

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Навчально-методичний
комплекс
навчальної
дисципліни «Маркетингова
стратегія» для слухачів курсів
146.
підвищення кваліфікації із
числа
безробітних
за
програмою
«Основи
підприємницької діяльності»
Методичні
рекомендації
для
індивідуальної роботи з дисципліни
«Маркетинг
стартапів»
для
студентів денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього
ступеня «магістр» галузі знань 07
147. «Управління та адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 24 с.
Методичні
рекомендації
з
навчальної дисципліни «Товарна
інноваційна
політика»
для
індивідуальної роботи студентів
денної та заочної форми навчання
на здобуття освітнього ступеня
«магістр»
галузі
знань
07
148. «Управління та адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 29 с.
Пакет комплексних контрольних
робіт з навчальної дисципліни
«Товарна інноваційна політика» для
студентів денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07
149. «Управління та адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук
К.Б.
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 32 с.

6,1

-

0,91

Волощук К.Б.

1,07

Волощук К.Б.

0,78

Волощук К.Б.

185

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Засоби діагностики рівня
засвоєння і контролю знань з
навчальної
дисципліни
«Методика
наукових
досліджень» для студентів
денної та заочної форми
навчання
на
здобуття
освітнього ступеня «Магістр»
галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові
науки»
150.
спеціальність
051
«Економіка» і 07 «Управління
та
адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність» // Укл.: Волощук
К.Б.,
Волощук
Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. – 36 с.
Методичні
рекомендації
з
навчальної дисципліни «Методика
наукових
досліджень»
для
індивідуальної роботи студентів
денної та заочної форми навчання
на здобуття освітнього ступеня
«магістр»
галузі
знань
05
«Соціальні та поведінкові науки»
151. спеціальність 051 «Економіка» і
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 26 с.
Методичні вказівки до виконання
комплексної контрольної роботи з
навчальної дисципліни «Методика
наукових досліджень» для студентів
денної та заочної форми навчання
на здобуття освітнього ступеня
«Магістр»
галузі
знань
05
«Соціальні та поведінкові науки»
152. спеціальність 051 «Економіка» і
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
спеціальність
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 30 с.

1,14

Волощук К.Б.

0,85

Волощук К.Б.

0,74

Волощук К.Б.

186

Волощук Ю.А.

153.

Волощук Ю.А.

154.

Волощук Ю.А.

155.

Волощук Ю.А.

156.

Методичні
рекомендації
для
проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Методика
наукових досліджень» студентам
денної та заочної форми навчання
на здобуття освітнього ступеня
«магістр»
спеціальності
051
«Економіка»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 36 с.
Методичні
рекомендації
для
самостійної роботи і виконання
індивідуального
контрольного
завдання з навчальної дисципліни
«Методика наукових досліджень»
для студентів денної та заочної
форми навчання на здобуття
освітнього
ступеня
«магістр»
спеціальності 051 «Економіка»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 30 с.
Навчальний
посібник
для
проведення лекцій та практичних
занять з навчальної дисципліни
«Методика наукових досліджень»
студентам денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього
ступеня «магістр» спеціальності
051
«Економіка»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 187 с.
Методичні
рекомендації
для
самостійної роботи і виконання
індивідуального
контрольного
завдання з навчальної дисципліни
«Маркетинг
стартапів»
для
студентів денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього
ступеня «магістр» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 36 с.

0,94

Волощук К.Б.

1,10

Волощук К.Б.

8,39

Волощук К.Б.

1,43

Волощук К.Б.

187

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Волощук Ю.А.

Навчально-методичний
посібник
«Товарна інноваційна політика»
призначений
до
проведення
практичних (семінарських) занять
для студентів денної та заочної
форми навчання на здобуття
157. освітнього ступеня «Магістр»
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук
К.Б.
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 134 с.
Навчальна програма дисципліни
«Маркетинг
стартапів»
для
студентів денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування»
158. спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 21 с.
Навчальна програма дисципліни
«Методика наукових досліджень»
для студентів денної та заочної
форми навчання на здобуття
освітнього
ступеня
«Магістр»
галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» спеціальність
159. 051 «Економіка» і галузі знань 07
«Управління та адміністрування»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»
// Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 27 с.
Навчальна програма дисципліни
«Товарна інноваційна політика» для
студентів денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування»
160. спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 26 с.

4,12

Волощук К.Б.

0,77

Волощук К.Б.

0,93

Волощук К.Б.

1,03

Волощук К.Б.

188

Волощук Ю.А.

Методичні
рекомендації
для
самостійної роботи і виконання
індивідуального
контрольного
завдання з навчальної дисципліни
«Товарна
інноваційна політика»
для студентів денної та заочної
форми навчання на здобуття
161. освітнього ступеня «магістр»
спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
//
Укл.:
Волощук К.Б., Волощук Ю.О.–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ,
2017. – 30 с.

1,04

Волощук К.Б.

6.3.5 Наукова робота

Робота вченої ради факультету
Засідання проводилися згідно попередньо затвердженого плану. При цьому
були розглянуті усі заплановані питання.
Участь у конференціях, семінарах
Таблиця 6.39
Організовано та проведено конференції, семінари на базі факультету
Назва наукової
конференції, семінару
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у
2016-2017 навчальному році з
напряму «Економіка сільського
господарства та АПК» (30-31
березня 2017 р.)
Міжнародна
науково-практична
конференція, присвячена 45-річчю
економічного
факультету
Подільського державного аграрнотехнічного університету
«Актуальні проблеми аграрної
економіки:
теорія,
практика,
стратегія»
Студентська конференція-семінар
«Проблеми забезпечення сталого
розвитку регіонів» з дисципліни
«Основи наукових досліджень»
Зльот іменних стипендіатів та
відмінників навчання “Лідери АПК
XXI століття”

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

Результати

72

визначення
переможців

140

публікація збірника

40

публікація збірника

400

визначення
переможців

всеукраїнський

міжнародний

всеукраїнська

всеукраїнський

189
Cтудентська конференція-семінар
на
тему: «Методологічні та
практичні аспекти становлення та
розвитку біржового ринку в
Україні» 3 жовтня 2017 р.
Дискусійний
клуб
«Актуальні
проблеми
управління
та
адміністрування:
теоретичні
і
практичні аспекти».
Науковий супровід
проведення науково-практичного
семінару на тему:
«Організація
субгалузевих і
територіальних кластерів»
Майстер-клас з бізнес-планування
в рамках Наукового пікніку у
вишиванках у ПДАТУ
Розвиток
інформаційних
технологій в аспекті модернізації
соціально-економічних
систем:
Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція
молодих
вчених та здобувачів вищої освіти
Науково-практична
Інтернетконференція молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
Обліково-аналітичне та правове
забезпечення
інституційних
секторів економіки України в
умовах
євроінтеграції
та
інноваційного розвитку
Облік, аналіз і контроль в стратегії
розвитку економіки України
ІХ міжнародна науково-практична
конференція
«Сучасні кризові явища в економіці
та
проблеми
облікового,
контрольного
та
аналітичного
забезпечення
управління
підприємством» 23-24 червня 2017
р.
м. Луцьк
Екологія і природокористування
В системі оптимізації відносин
Природи і суспільства
ІV Міжнародна науково-практична
конференції
27-28 квітня 2017 року
Інноваційні
технології
та
інтенсифікація
розвитку
національного виробництва

35

публікація збірника

40

публікація
матеріалів

40

реалізація
заходів
Програми
розвитку
АПК
Хмельницької
обл.на 2017-2021 рр.

102
105

сертифікати за участь,
популяризація
наукових здобутків
публікація збірника

110

публікація збірника

120

публікація збірника

350

публікація збірника

всеукраїнський

всеукраїнський

всеукраїнський

всеукраїнський

наукових

міжнародний

всеукраїнський

міжнародний

міжнародний

публікація збірника

міжнародний

240

публікація збірника
міжнародний

110

міжнародний

110

публікація збірника

190
Актуальні проблеми теорії і
практики бухгалтерського обліку,
аудиту, аналізу й оподаткування в
Україні:
сучасний
стан
та
перспективи розвитку

публікація збірника
міжнародний

50

Таблиця 6.40
Участь викладачів у наукових заходах в інших вищих навчальних
закладах
Назва наукової
конференції,
семінару

Місце
проведення

III International Scientific and
Practical Conference " Scientific
Dubai
Issues of the Modernity"
International
Scientific
Conference
“Contemporare
Krakow
research trends in Agricultural
Engineering”
2-hd international Scientific
conference 1-3 june, 2017.
Turism
in
function
of
development of the republic of Vrnyachka Banja.
Serbia, Tourism product as a
Serbia.
factor of competitiveness of the
Serbian
economy
and
experiences of other countries.
Международная
научно
практическая
конференция,
Комрат,
посвященная 26-ой годовщине
Молдова
Комратского государственного
университета
II
Міжнародна
наукова
конференція «Економіка та
Лейпциг
соціум: сучасний фундамент
розвитку людства»
4 th International Conference
«RENEWABLE
ENERGY
Krynica,
SOURCES
engineering,
POLAND
technology, innovation»
International
Scientific
Conference
«Contemporary
Krakow
research trends in Agricultural
Engineering»
ІІ Всеукраїнська науковопрактична
інтернетконференція
«Інноваційне
Київ
підприємництво:
стан
та
перспективи розвитку»

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від кафедри

міжнародний

120

міжнародний

138

міжнародний

145

міжнародний

112

міжнародний

108

міжнародний

135

міжнародний

134

всеукраїнський

110

191
IV
Агрофорум
«Агропромислове
підприємство
2017»
за
підтримки Асоціації фермерів
та приватних землевласників
України
і
Всеукраїнської
Аграрної Ради (21 листопада
2017 р. м.).
Стратегічні пріоритети в ХХІ
столітті : ІІ Міжнар. наук.практ. конф
Міжнародної
науковопрактичної
конференції,
присвяченої
10-річчю
факультету
міжнародного
туризму
та
управління
персоналом
Запорізького
національного
технічного
університету
Agricultural
science
and
education in Podilya: collection
of scientific papers of Intern.
scient.-pract. confer
Формирование
организационноэкономических
условий
эффективного
функционирования АПК: 9-й
Международная
научнопрактическая конференция
Мультидисциплінарні
академічні
дослідження
і
глобальні
інновації:
гуманітарні
та
соціальні
науки:
ІІI Міжнародна
науково-практична
еконференція
Менеджмент
розвитку
соціально-економічних систем
у
новій
економіці»:
Міжнародна
науковопрактична конференція
«Децентралізація влади в
Україні:
виклики
та
можливості для громад міст
обласного
значення»:
всеукраїнська
науковопрактична конференція

Тернопіль

всеукраїнський

84

Київ

міжнародний

134

Запоріжжя

міжнародний

120

KamіanetsPodilskyi

міжнародний

104

Минск

міжнародний

132

Київ

міжнародний

133

Полтава

міжнародний

112

Полтава

всеукраїнський

105

192
International
Conference
Contemporary research trends in
Agricultural Engineering the
Krakow, Poland
Jubilee of 40 years of the
Faculty of Production and Power
Engineering
Всеукраїнська
Інтернетконференція до 30 – річчя
кафедри обліку та аудиту
Херсон
Херсонського
державного
аграрного університету
Економічна
модель
сучасності: завдання, виклики,
Ніжин
перспективи: Міжнар. наук.практ. конф
Сучасні тенденції розвитку
світової
економіки:
ІХ
Харків
Міжнар. наук.-практ. конф.
Інституційний
розвиток
соціально-економічних
систем: національна економіка
Полтава
у глобальному середовищі: XІ
Міжнар. наук-практ. конф
Современные инновационные
технологии
и
проблемы
устойчивого
развития
Минск
общества:
X
Междунар.
научно-практ. конф.
Сучасний фундамент розвитку
національної
економіки:
Київ
Міжнар. наук-практ. конф.
Перспективи
управлінської
діяльності
суб’єктів
господарювання в контексті
Черкаси
економічної
безпеки:
Міжнародн. форуму з безпеки
Стратегічні
напрями
соціально-економічного
розвитку держави в умовах Хмельницький
глобалізації: ІІІ Міжнар. наук.практ. конф.
Вітчизняна наука на зламі
епох:
проблеми
та
перспективи
розвитку»:
Всеукр. наук. інтернет-конф.
Державного
вищого Переяславнавчального
закладу Хмельницький
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди»

міжнародний

137

всеукраїнський

86

міжнародний

137

міжнародний

122

міжнародний

127

міжнародний

146

міжнародний

157

міжнародний

168

міжнародний

165

всеукраїнський

87

193
Управління
інноваційним
розвитком на макро-, мезо- та
мікрорівнях:
Міжнародна
Одеса
науково-практична інтернетконференція.
Перспективи
інноваційного
розвитку економіки: сучасні
підходи
та
напрями:
Ужгород
Міжнародна
науковопрактична конференція
Інформаційні технології в
культурі, мистецтві, освіті,
науці, економіці та бізнесі.
Київ
Міжнародна
науковопрактична конференція.
Мędzynarodowa
konferencja
naukowo-praktyczna
Nowy
sposób
rozwoju/Международная
Познань
научно-практическая
конференция Новый путь
развития
Miedzynarodowej
NaukowoPraktycznej
"Economy.
Zarządzanie.
Warszawa
Współczesne
problemy
i
perspektywy rozwoju"
«Ольвійський форум -2017»:
ХІ-а
науково-практична
Миколаїв
конференція
Нові інформаційні технології в
освіті
(Технології
«1С:Підприємство»
у
підготовці ефективних та
Київ
потрібних для національної
економіки
кадрів):
ХІ
Всеукраїнська
науковопрактична конференція
Актуальні проблеми теорії і
практики
бухгалтерського
обліку, аудиту, аналізу й
оподаткування в Україні :
Тернопіль
сучасний стан та перспективи
розвитку :
П міжнародна
науковопрактичноаконференція
International
Scientific
Conference Innovative Ecjnjmy:
Processes.
Strategies. Kielce. Poland
Technologies
:
Conference
Proceedings

міжнародний

143

міжнародний

124

міжнародний

122

міжнародний

154

міжнародний

136

всеукраїнський

89

всеукраїнський

167

міжнародний

164

міжнародний

143

194
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів
Фінансово-економічний
розвиток України в умовах
трансформаційних
перетворень: всеукр. наук.практ. конф
Всеукраїнська
науково
–
практична
інтернет
–
конференція
«Фінансові
інструменти
регіонального
розвитку»
Міжнародна
наукова
конференція «Від Балтики до
Причорномор’я: формування
сучасного
економічного
простору»

Луцьк

міжнародний

144

Львів

всеукраїнський

97

Житомир

всеукраїнський

159

Рига, Латвія

міжнародний

201

Наукові публікації
Протягом 2017 року науково-педагогічними працівниками факультету
опубліковано 11 монографій, 126 наукових статей (відповідно до таблиці 6.41).
Таблиця 6.41
Підсумки наукової діяльності у 2016 навчальному році
№з/
п
1
2
3
4
5

Назва кафедри
Економіки, підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Обліку і оподаткування
Менеджменту, публічного управління та
адміністрування
Фінансів, банківської справи та страхування
Інформаційних технологій
РАЗОМ:

Монографії

Статті

2

21

2

17

2

15

3
2
11

58
15
126

Патенти і
авторські
свідоцтва

Наукова робота зі студентами
1. Участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (прізвище,
ім’я, по батькові студента, курс, факультет, прізвище, ім’я, по батькові наукового
керівника, результати).
1.1. студентка 4 курсу спеціальності «Економіка підприємства» Лозинська
О. та студентка 1 року навчання в магістратурі зі спеціальності 051 «Економіка»
при підготовці наукової роботи для участі в І туру (відбіркового етапу)
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Економіка підприємства».
1.2. студентів магістратури 1 року навчання зі спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Симоніка Т. та студентки
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Гринишин при підготовці наукової роботи та доповіді для участі в І туру
(відбіркового етапу) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
напряму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» м. Житомир.
1.3. Лозинська О., Симоніка Т. підготовка та участь у І і ІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016-2017
навчальному році з напряму «Економіка сільського господарства та АПК» (3031 березня 2017 р.)
1.4. Кокошко А., Поліщук Н. підготовка та участь у І і ІІ етап
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016-2017
навчальному році з напряму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(25-27 березня 2017 р.) м. Житомир.
1.5. Симоніка Т. підготовка та участь в Всеукраїнській олімпіаді з
навчальної дисципліни «Економіка підприємства» НУ ім. Т.Г. Шевченка м. Київ
у 2016-2017 навчальному році.
1.6. Поліщук Н. підготовка та участь у І і ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт у 2016-2017 навчальному році з напряму
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (25-27 березня 2017 р.) м.
Житомир.
1.7. Науково-дослідна робота Кірпоти Юлії, яка отримала диплом ІІІ
ступеня за студентську наукову роботу та доповідь під час проведення науковопрактичної конференції претендентів у переможці ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського
господарства та АПК» (30-31 березня 2017 р.) м. Кам’янець-Подільський,
ПДАТУ.
1.8. науково-дослідна робота студентки 2 курсу спеціальності «Економіка
підприємства» Бонюк К.В. при підготовці наукової доповіді для участі у
Всеукраїнському Зльоті відмінників навчання аграрної освіти (травень 2017 р.)
1.9. науково-дослідна робота студентів 2 курсу спеціальності «Економіка
підприємства» Бонюк К.В. та Турун Л.Г. при підготовці наукової роботи для
участі в І туру (відбіркового етапу) Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»
(27 листопада 2017 року.) та засідання дискусійного клубу студентського
наукового гуртка «Економіст-підприємець».
1.10. Керівництво науково-дослідною роботою студентів 2СТН та 1СТН
курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Гораша
А.С. та студентки Миронюк Н.І. при підготовці наукової роботи та доповіді для
участі на засідання дискусійного клубу студентського наукового гуртка
«Економіст-підприємець».
2. Участь у наукових конференціях та публікації студентів:
2.1. Герега Валентина. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСВА (2017). Матеріали
міжнародної науково – практичної конференції присвяченої 45-річчю
економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного
університету 12-13 жовтня 2017 року, «Актуальні проблеми аграрної економіки:
теорія, практика, стратегія». 39-42.
2.2. Бонюк Х. Застосування багатофакторного регресійного аналізу у
моделюванні економічних процесів в MS Excel. Розвиток інформаційних
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технологій в аспекті модернізації соціально-економічних систем: Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти з між нар.
участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.: матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. С.65-68.
2.3. Лужняк В. Елементи статистичної обробки даних за допомогою
процесора електронних таблиць MS Excel: Розвиток інформаційних технологій
в аспекті модернізації соціально-економічних систем матеріали: Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти з між нар.
участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.: матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. С.82-84.
2.4. Нестерук К. Методика кореляційно-регресійного аналізу в Excel:
Розвиток інформаційних технологій в аспекті модернізації соціальноекономічних систем матеріали: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих
вчених та здобувачів вищої освіти з міжнар. участю, Кам`янець-Подільський 19
травня 2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.82-84.
2.5. Шимкова Ю. Методи екстраполяції в статистиці: Розвиток
інформаційних технологій в аспекті модернізації соціально-економічних
систем: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої
освіти з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.: матеріали.
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.105-108.
2.6. Олішевська І. Методика обліку оборотних активів програмі «1С:
Бухгалтерія: Розвиток інформаційних технологій в аспекті модернізації
соціально-економічних систем: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих
вчених та здобувачів вищої освіти з міжнар. участю, Кам`янець-Подільський 19
травня 2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.195-197.
2.7. Просяна І.М. Автоматизація обліку грошових коштів: Розвиток
інформаційних технологій в аспекті модернізації соціально-економічних
систем: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої
освіти з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.: матеріали.
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.198-201.
2.8. Ковальчук Д. Застосування новітніх інформаційних технологій в
ветеринарії для контролю епізоотичної ситуації в регіоні С.60-63.
2.9. Козарук М. Огляд програм для ветеринарної клініки. Інформаційне
суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук. –
практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада
2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.64-67.
2.10. Красніцька Ю. Автоматизоване робоче місце лікаря ветеринарної
медицини клініки дрібних домашніх тварин. Інформаційне суспільство та
інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.68-71.
2.11. Кременчук І. Автоматизоване робоче місце лікаря ветеринарної
медицини у системі моніторингу ветеринарного благополуччя у скотарстві.
Інформаційне суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні:
Всеукр. наук. –практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої
освіти, 10 листопада 2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017.
С.72-75.
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2.12. Лисюк Н. Підсистема обліку ветеринарних засобів автоматизованого
робочого місця лікаря ветеринарної медицини. Інформаційне суспільство та
інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.80-84.
2.13. Бойко А. Комп’ютерні віруси та інші шкідливі програми.
Інформаційне суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні:
Всеукр. наук.–практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.100105.
2.14. Минько І. Класифікація комп’ютерних вірусів. Інформаційне
суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–
практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада
2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.132-135.
2.15. Дерех Д. Поняття та призначення функцій в Ms Excel. Інформаційне
суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–
практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада
2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.205-208.
2.16. Семенук Л. Математичні та логічні функції в Ms Excel.
Інформаційне суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні:
Всеукр. наук.–практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.221225.
2.17. Бурлакова Тетяна. Загрози інформаційної безпеки в автоматизованих
системах документообігу: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених
та здобувачів вищої освіти з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня
2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С. 62-166.
2.18. Лужняк Віка. Призначення та архітектура систем «Клієнт-Банк».
Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти
з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.: матеріали.
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С. 76-80.
2.19. Бурлакова Тетяна. Інформаційно-комунікаційні технології у
маркетинговій діяльності підприємства. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та здобувачів вищої освіти з між нар. участю, Кам`янецьПодільський 19 травня 2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,
2017. С. 69-72.
2.20. Головата Катерина. Програмне забезпечення в сільському
господарстві. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів
вищої освіти з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.:
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розвиток процесу інформатизації суспільства в Україні.
Розвиток
інформаційних технологій в аспекті модернізації соціально-економічних
систем: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої
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освіти з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня 2017 р.: матеріали.
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.9-12.
2.101. Пірковська М. Безпека інформаційних і комунікаційних мереж.
Розвиток інформаційних технологій в аспекті модернізації соціальноекономічних систем: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти з між нар. участю, Кам`янець-Подільський 19 травня
2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.139-142.
2.102. Довгань О. Розвиток електронної комерції в Україні. Інформаційне
суспільство та інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–
практ. Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада
2017 р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.52-55.
2.103. Левчук А. Застосування економічних моделей для аналізу
прибутковості підприємства. Інформаційне суспільство та інформаційні
технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада 2017 р.: матеріали.
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.220-225 .
2.104. Яременко Р. Електронні гроші в Україні. Інформаційне суспільство
та інформаційні технології в економіці і управлінні: Всеукр. наук.–практ.
Інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 10 листопада 2017
р.: матеріали. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. С.126-128.
2.105. Окунєвич І. Особливості обліку процесу збуту на м’ясопереробних
підприємствах. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку,
аудиту, аналізу й оподаткування в Україні : сучасний стан та перспективи
розвитку : збірник матеріалів П міжнародної науково-практичної конференції (8
грудня 2017 року, ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок.
С. 121-123.
2.106. Потерейко М. Ієрархія вихідних даних для оцінок справедливої
вартості. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту,
аналізу й оподаткування в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку :
збірник матеріалів П міжнародної науково-практичної конференції (8 грудня
2017 року, ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок. С. 156158.
2.107. Сидорак Н. GPS навігатори як об’єкт відображення в системі
бухгалтерського обліку. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського
обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні : сучасний стан та перспективи
розвитку : збірник матеріалів П міжнародної науково-практичної конференції (8
грудня 2017 року, ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок.
С. 158-161.
2.108. Мусий А.И. Собственный капитал: характеристика составляющих в
Украине и за рубежом. Учет и анализ хозяйственной деятельности в АПК и ее
финансовое обеспечение: сборник науч. статей студентов / гл. ред. Н.В.
Великоборец : Горки, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия», 2017. – С. 116-118.
2.109. Филипюк
Д.В.
Основные
средства:
национальные
и
международные стандарты. Учет и анализ хозяйственной деятельности в АПК и
ее финансовое обеспечение: сборник науч. статей студентов / гл. Ред. Н.В.
Великоборец: Горки, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
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академия», 2017 – С.165-167.
2.110. Бойчук У.М. Проблемы бюджетной поддержки сельского хозяйства
украины. Учет и анализ хозяйственной деятельности в АПК и ее финансовое
обеспечение: сборник науч. статей студентов / гл. Ред. Н.В. Великоборец: Горки,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 2017 – С.
201-203.
2.111. Данилюк О., Семенишена Н. Економічна сутність основних
засобів. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в
умовах глобалізації економіки : збірник матеріалів ІХ міжнар. наук.-практ.
конференції (м. Луцьк, 02 грудня 2017). С.
2.112. Дудко М., Семенишена Н.
Підходи до тракування поняття
«Поточні зобов’язання». Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки : збірник матеріалів ІХ
міжнар. наук.-практ. конференції (м. Луцьк, 02 грудня 2017). 250 с.
2.113. Касіянчук О.Ю., Семенишена Н. Економічний зміст власного
капіталу. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в
умовах глобалізації економіки : збірник матеріалів ІХ міжнар. наук.-практ.
конференції (м. Луцьк, 02 грудня 2017). 250 с.
2.114. Туховська О., Семенишена Н. Облік у фермерських господарствах :
особливості. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку,
аудиту, аналізу й оподаткування в Україні : сучасний стан та перспективи
розвитку : збірник матеріалів П міжнародної науково-практичної конференції (8
грудня 2017 року, ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок.
С. 161-163.
2.115. Семенишена Н.В., Грабовська Н. Зовнішньоекономічна діяльність
як об’єкт бухгалтерського обліку. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник
наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 березня 2017 р., ПДАТУ,
Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок, 2017. Ч.2. С. 262-265.
2.116. Семенишена Н., Пастернак О. Електронне документування
господарських операцій. Обліково-аналітичне та правове забезпечення
інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та
інноваційного розвитку: збірник наукових праць всеукр. наук.-практ. конф. (30
березня 2017 р., ТНЕУ, Тернопіль, Україна). Тернопіль : Крок, 2017. С. 97-101.
2.117. Семенишена Н., Францішко Ю. Зміни в оподаткуванні та
податковій звітності. Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки
України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (1 квітня 2017 р. ЛНТУ, Луцьк,
Україна) ; відп. Ред. І.Б. Садовська. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. Ч. 1. С.
134-137.
2.118. Семенишена Н., Мельник С. Облік основних засобів : національні і
міжнародні стандарти. Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки
України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (1 квітня 2017 р. ЛНТУ, Луцьк,
Україна) ; відп. Ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. С.
132-134
2.119. Семенишена Н., Бугерчук Б. Баланс як основна категорія
бухгалтерського обліку. Фінансово-економічний розвиток України в умовах
трансформаційних перетворень: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 квітн.
2017 р., ЛТЕУ, Львів, Україна). Тернопіль : Крок, 2017. С. 196-198.
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2.120. Семенишена Н., Францішко Ю. Податкова звітність: визначення та
сутність. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних
перетворень: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 квітн. 2017 р., ЛТЕУ,
Львів, Україна). Тернопіль : Крок, 2017. С. 259-261.
2.121. Мельник О., Мельничук О. Антагонізм поглядів власника та
фіскала при формуванні фінансових результатів підприємства. Актуальні
проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й
оподаткування в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку : збірник
матеріалів П міжнародної науково-практичної конференції (8 грудня 2017 року,
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок. С. 112-114.
2.122. Яцемірська О., Мельничук О.В. Формування опорних шкіл та
проблеми їх фінансування. Актуальні проблеми теорії і практики
бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні : сучасний
стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів П міжнародної науковопрактичної конференції (8 грудня 2017 року, ПДАТУ, Кам’янець-Подільський,
Україна). Тернопіль : Крок. С. 189-191.
2.123. Пилипчук
Т.В.
Підвищення
якості
та
забезпечення
конкурентоспроможності продукції – важливі чинники ефективної діяльності
підприємств в сучасних умовах / «Актуальні проблеми аграрної економіки:
теорія, практика, стратегія»: збірник тез міжнародної науково – практичної
конференції, присвяченої 45 – річчю економічного факультету Подільського
державного аграрно – технічного університету ( м. Кам’янець – Подільський, 12
– 13 жовтня 2017р.) – Камянець – Подільський, Подільський державний аграрно
– технічний університет, 2017. – 374с. – С. 113 -115
2.124. Камінська В. Управління необоротними активами підприємства:
теоретичний аспект /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції «Інформаційне суспільство та інформаційні технології в економіці
та управлінні» (Кам’янець-Подільський, 10 листопада 2017 року). – Кам’янецьПодільський, 2017. – с.
2.125. Чернега Діана Анатоліївна – виконалана укову роботу на тему:
«Напрями покращення ефективності використання фінансових ресурсів» і
подала її для участі у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт
2.126. Голубець В.П. Особливості організації системи управління
внутрішніми ризиками комерційного банку // Матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Розвиток економіки країни: можливості,
проблеми, перспективи» (м. Запоріжжя 20-21 жовтня 2017 р.) /
Східноукраїнський інститут економіки та управління. - Запоріжжя. ГО «СІЕУ»,
2017. – С. 51-53.
2.127. Пясецький Андрій Іванович студент 3 СТН курсу, денна форма
навчання – участь у 1 турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування. Тема
наукової роботи : «Стан та перспективирозвитку страхового ринку України».
2.128. Дутка Л.Б. Управління прибутком підприємства. Актуальні
проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: збірник тез
міжнародної
науково-практичної
конференції,
присвяченої
45-річчю
економічного факультету ПДАТУ (Камянець-Подільський, 12-15 жовтня 2017 р.,
м. Камянець-Подільський :Аксіома, 2017. С. 163-166
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2.129. Участь у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”.
Тема наукової роботи “ Прибуток як джерело доходів підприємства”.
2.130. Участь
у
міжнародній
науково-практичній
конференції,
присвяченої 45-річчю економічного факультету ПДАТУ(12-15 жовтня 2017 р.).
2.131. Марценюк О.І. Фондовий ринок України і перспективи його
розвитку // Рекомендовано до участі у 1-му Всеукраїнському турі конкурсу
наукових робіт.
2.132. Стрілецький І.П. « Соціальне страхування в сучасній економічній
системі України»// Рекомендовано до участі у 1-му Всеукраїнському турі
конкурсу наукових робіт.
2.133. Переверзев С. Роль банківського кредитування у соціальноекономічному розвитку України // Облік, аналіз і контроль в стратегії
розвитку економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (1 квітня
2017 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017.
– С.181-185.
2.134. Гошовська Г. М. Фінансові ресурси як інструмент взаємозв’язку
балансу, звіту про сукупний дохід та звіту про рух грошових коштів // Інновації
партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах
інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції: «ВЕКТОР». – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський :
«Аксіома», 2017. – 260 с. –С. 66-68.
6.3.6 Організаційна робота
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Протягом звітного року кафедри економічного факультету продовжували
співробітництво зі школами, технікумами та коледжами згідно затверджених на
засіданнях кафедр планів проведення профорієнтаційної роботи.
Впродовж звітного періоду співробітниками факультету проведено
наступні заходи з профорієнтаційної роботи:
 проведено зустрічі з учнями випускних класів та їх батьками
загальноосвітніх навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського;
 згідно загальноуніверситетського плану профорієнтаційної роботи
співробітники факультету були учасниками мобільних профорієнтаційних груп,
якими здійснено заходи в закріплених районах: Дунаєвецький, Ярмолинецький,
Віньковецький,
Деражнянський,
Летичівський,
Старосинявський,
Хмельницький,
Красилівський,
Старокостянтинівський,
Полонський,
Славутський, Теофіпольський, Ізяславський, Барський, Хмільницький.
Протягом 2017 року викладачі факультету прийняли участь в ярмарках
професій, які організовувалися міськими та районними центрами зайнятості
відповідно до наданого графіка проведення.
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, Борщівському
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агротехнічному коледжі. Під час профорієнтаційної роботи проводилися
анкетування та пробні тестування студентів економічних спеціальностей.
Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
Протягом 2017 року на факультеті проводилась робота з оновлення
матеріально-технічної бази. При цьому усі роботи були в основному направлені
на підтримку в належному стані вже існуючих активів.
Практично в усіх аудиторіях, які закріплені за кафедрами факультету
здійснено поточний ремонт та підготовленої їх до нового навчального року. При
цьому значна увага приділялася питанням оновлення та створення наочних
елементів навчання (стендів). Власними зусиллями та при спонсорській
підтримці здійснено капітальний ремонт конференц-зали №172 в 7 корпусі.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2017 р.
Таблиця 6.42
Дані про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у
2017 році

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Місце проведення
підвищення
Вид і форма
П.І.Б.
Кафедра
кваліфікації
стажування
(стажування)
Кам’янецьКафедра
фінансів,
Гаврилюк Вікторія
Подільська
Філія Стажування на
банківської справи та
Миколаївна
ПрАТ „СК
виробництві
страхування
„ПРОВІДНА”
Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс»
Добровольська Елла
Стажування на
Кам’янецьпідприємництва, торгівлі м.
Володимирівна
виробництві
та біржової діяльності
Подільський
Кам’янецьКафедра
фінансів,
Дранус
Валентин
Подільська
Філія Стажування на
банківської справи та
Вікторович
ПрАТ „СК
виробництві
страхування
„ПРОВІДНА”
Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс»
Заходим
Марина
Стажування на
Кам’янецьпідприємництва, торгівлі м.
Володимирівна
виробництві
та біржової діяльності
Подільський
Кам´янецьКафедра
фінансів, Подільське об´єднане
Зеленський Андрій
Стажування на
банківської справи та управління
Вікторович
виробництві
страхування
Пенсійного
фонду
України
ТОВ
«Подільський
Кафедра
економіки, бройлер»
Коваль
Нонна
Стажування на
підприємництва, торгівлі Дунаєвецького
Василівна
виробництві
та біржової діяльності
району Хмельницької
області
Підвищення
Покотильська
Кафедра
менеджменту, Хмельницький
кваліфікації
у
Наталія
публічного управління та університет
формі
Володимирівна
адміністрування
управління та права
стажування
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

Кам’янецьКафедра
фінансів,
Поляруш
Іван
Подільська
Філія Стажування
банківської справи та
Михайлович
ПрАТ „СК
виробництві
страхування
„ПРОВІДНА”
Кам´янецьКафедра
фінансів, Подільське об´єднане
Рудик
Володимир
Стажування
банківської справи та управління
Касянович
виробництві
страхування
Пенсійного
фонду
України
Підвищення
Кафедра
менеджменту, Хмельницький
Славіна
Наталія
кваліфікації
публічного управління та університет
Анатоліївна
формі
адміністрування
управління та права
стажування
Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс»
Чорнобай
Лариса
Стажування
Кам’янецьпідприємництва, торгівлі м.
Михайлівна
виробництві
та біржової діяльності
Подільський
Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс»
Чорнобай Микола
Стажування
Кам’янецьпідприємництва, торгівлі м.
Миколайович
виробництві
та біржової діяльності
Подільський
Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс»
Чубайко
Олена
Стажування
Кам’янецьпідприємництва, торгівлі м.
Віталіївна
виробництві
та біржової діяльності
Подільський

на

на

у

на
на
на

6.3.7 Виховна робота
Виховна робота на економічному факультеті проводиться згідно плану
виховної роботи університету та відповідно факультету. З початку навчального
року студенти та викладачі економічного факультету приймали участь в
різноманітних виховних заходах.
З початку навчального року постійно проводяться чергування НПП у
гуртожитках, згідно доведеного графіку, куратори академгруп завжди
відповідально відносяться до покладених на них обов’язків, проводиться
профорієнтаційна робота, на сьогоднішній день викладачі ЕФ приймали участь
у ярмарках професій по Хмельницькій області. Не залишаються осторонь й
студенти, рада студентського самоврядування приймає участь у всіх
запланованих заходах.
Всі проведені заходи висвітлюються в ЗМІ та на сайті університету.
Виховні заходи

Таблиця 6.43

№
Назва заходу
Ким проводилися
з/п
1 Кураторство
Деканат, кафедри економічного факультету
2 Чергування в гуртожитках
Деканат, кафедри економічного факультету
3 Проведення
старостатів, Деканат, кафедри економічного факультету, Рада
виховних годин
Студентського Самоврядування
4 Участь
студентів
ЕФ
у Міська рада в рамках тижня екології
флешмобі «Збережи довкілля»
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5
6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Участь в прибиранні та Деканат,
куратори,
Рада
Студентського
впорядкуванні
території Самоврядування
Ботанічного саду ПДАТУ
Допомога НПП та студентів ЕФ Деканат, Рада Студентського Самоврядування
в організації та проведенні
конкурсу
студентських
наукових робіт з напряму
„Економіка
сільського
господарства та АПК”
Участь студентів ЕФ в мітингу Деканат, Рада Студентського Самоврядування
до Дня визволення Кам'янцяПодільского
від
німецькофашистських загарбників
Організація та проведення Деканат, Рада Студентського Самоврядування
зібрання з приводу вручення
дипломів
магістрам
економічного факультету
Участь НПП та студентів ЕФ в Літературно-мистецький театр ПДАТУ «Ольвія»,
майстер-класах з написання Деканат, Рада Студентського Самоврядування
писанок
та
плетіння
українських віночків
Організація,
участь
та Деканат, кафедра історії, філософії та права, Рада
проведення виховного заходу Студентського Самоврядування
для студентів присвячений
творчості Тараса Шевченко
Участь НПП та студентів ЕФ у Міська
рада,
Деканат,
Рада
Студентського
відкритті туристичного сезону- Самоврядування
2017 та
у заходах щодо
фіксації
рекорду
України
«Найбільша кількість людей,
що стрибають на скакалках
одночасно»
Участь
студентів
ЕФ
у Міська рада в рамках тижня екології
флешмобі «Збережи довкілля»
Студенти
економічного Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
факультету відзначили свято Самоврядування
дня Матері флешмобом
Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
дні вишиванки
Самоврядування
Організація та проведення Деканат, кафедра іноземних мов, Рада Студентського
тижня іноземних мов
Самоврядування
Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
дні вишиванки
Самоврядування
Організація та проведення Деканат, кафедра іноземних мов, Рада Студентського
тижня іноземних мов
Самоврядування
Організація та проведення Деканат, Рада Студентського Самоврядування
кубку з футболу, присвяченого
пам’яті М.І. Бендери
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19

20
21

22
23

24
25

26

27
28

Участь
в
змаганнях
із Деканат, кафедри ЕФ
волейболу
та
настільного
тенісу
серед
науковопедагогічних
працівників
ПДАТУ
Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат, кафедри ЕФ,
Рада Студентського
зустрічі випускників минулих Самоврядування
років
Організація та проведення Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
випуску
бакалаврів
та Самоврядування
спеціалістів денної форми
навчання та магістрів заочної
форми навчання
Участь в змаганнях із футболу Деканат, кафедри ЕФ
серед
науково-педагогічних
працівників ПДАТУ (1 місце)
Участь
в
всеукраїнській НМЦ «Агроосвіта»
спартакіаді «Здоров’я» в складі
команди ПДАТУ (1 місце міні-футбол
Дранус
В.В.,
Пастух Ю.А., 2 місце – шахи
Нестеренко В.А., бадмінтон –
Мельничук О.В.)
Участь НПП та студентів у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
акції
«Подаруй
рідній Самоврядування
бібліотеці книгу»
Студент
економічного Міністерство аграрної політики України
факультету Гоцуляк Владислав
переможець
Кубка
Міністерства аграрної політики
України
серед
студентів
аграрних ВНЗ з волейболу в
складі збірної команди ПДАТУ.
Студентка другого курсу спеціальності «Менеджмент» ОСЕЦЬКА АНТОНІНА
(к.м.с. з кікбоксингу) здобула ПЕРШЕ МІСЦЕ у розділі лоу-кік -56 кг на Чемпіонаті
області з кікбоксингу WAKO, що відбувся 1-2 квітня у м. Хмельницький, виборола
ПЕРШИХ ДВА МІСЦЯ серед старших юніорів у розділах лоу-кік та К1 в
Чемпіонаті України, що відбувся 6-9 квітня у м. Бровари, 18-21 травня 2017 р. м.
Будапешт Угорщина відбувся Кубок Світу з кікбоксингу WAKO виборола ДРУГЕ
МІСЦЕ, на «Кубок Чорного моря», що відбувся 4-6 серпня у м. Южне виборола
ПЕРШЕ МІСЦЕ, у складі української збірної на чемпіонаті Європи з кікбоксингу
WAKO серед молоді (2-10 вересня 2017 року, Македонія) стала віце-чемпіонкою
Європи.
Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
дні знань в ПДАТУ
Самоврядування
Участь НПП та студентів ЕФ в Деканат, Рада Студентського Самоврядування
національно-патріотичній акції
"Ланцюг миру"
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29

30
31
32
33
34
35
36

37

Знайомство
студентів
1-х Деканат, Рада Студентського Самоврядування
курсів ЕФ зі старовинною
кам’янецькою Фортецею і
містом в культурно-освітній
акції для першокурсників ВНЗ
I-IV
р.а
"Я
студент
туристичного міста"
Участь НПП та студентів у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
акції «Україна моя вишивана» Самоврядування
Участь
в
змаганнях
із Деканат, Рада Студентського Самоврядування
волейболу серед студентів
ПДАТУ
Участь НПП та студентів у Деканат, Рада Студентського Самоврядування
виставці «Агро-Поділля 2017»
Організація і проведення 45- Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
річного ювілею факультету
Самоврядування
Участь НПП та студентів ЕФ в Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
«Агроуніфесті-2017»
Самоврядування
Участь в змаганнях із футболу Деканат, Рада Студентського Самоврядування
серед студентів ПДАТУ (2
місце)
Участь НПП та студентів ЕФ в Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
заходах
присвячених
дню Самоврядування
сільського господарства та дню
студента
Організація,
участь
та Деканат, кафедра історії, філософії та права, Рада
проведення
заходу-реквієму Студентського Самоврядування
присвяченому Дню пам’яті
жертв Голодомору

6.3.8 Основні завдання та перспективи розвитку факультету
2. Підвищення якості підготовки фахівців за рахунок удосконалення
педагогічної майстерності НПП;
3. Посилення практичної підготовки студентів за рахунок активізації
співпраці з базовими аграрними підприємствами, розширення баз практичної
підготовки;
4. Активізація роботи НПП щодо підвищення рівня комерціалізації
наукових досліджень, залучення фінансових ресурсів державних структур і
комерційних організацій;
5. Розширення участі НПП у міжнародних програмах і грантах на
проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової
мобільності;
6. Підвищення кількісних і якісних показників наукових публікацій НПП,
докторантів, аспірантів і студентів у вітчизняних та іноземних рейтингових
журналах, у тому числі в тих, які індексуються в науково-метричних базах;
7. Розвиток матеріально-технічної бази економічного факультету.

215
6.4. ЗВІТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
6.4.1 Загальна характеристика факультету
Інженерно-технічний факультет розпочав свою діяльність 1 вересня 1966
року, коли у складі агрономічного факультету було відкрито відділення
механізації сільського господарства, яке очолив Є. М. Моргун. У 1970 році
створено факультет механізації сільського господарства.
У 2003 році факультет реорганізовано в Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства. У 2015 році Інститут став інженернотехнічним факультетом Подільського державного аграрно-технічного
університету.
З 1988 по 2015 рік факультет очолював доктор педагогічних наук, кандидат
технічних наук, професор І. М. Бендера, а з 2015 року – кандидат технічних
наук, доцент Ю. І. Панцира.
Сьогодні
у
складі
факультету
функціонують
8
кафедр:
машиновикористання в АПК; ремонту машин та енергообладнання;
сільськогосподарських машини і механізованих технологій; транспортних
технологій та засобів в АПК; професійної освіти; тракторів, автомобілів та
енергетичних засобів; охорони праці та фізичного виховання; енергетики та
електротехнічних систем в АПК де працюють 79 науково-педагогічних
працівників, з них 4 докторів наук, професорів та 43 кандидатів наук, доцентів.
Всього на факультеті 103 працівники.
6.4.2 Кадровий склад інженерно-технічного факультету

Штатний розпис співробітників факультету

Таблиця 6.44

ст. викладач

асистент

допоміжний
персонал

Кафедра енергетики та електротехнічних
1,5 (2)
систем в АПК
Машиновикористання в АПК
Охорона праці та фізичного виховання
Професійної освіти
1
Ремонту машин і енергообладнання
Кафедра сільськогосподарських машин і
1(1)
механізованих технологій
Кафедра
тракторів,
автомобілів
та
0,9(2)
енергетичних засобів
Транспортних технологій та засобів АПК
1

доцент

Назва кафедри

професор

Посад за штатним розписом (в дужках –
фізичних осіб)

3,75 (5)

0,5 (1)

3,87 (6)

3,5 (4)

4
6
3
2,62(3)

0,5(1)

3,56
6
2
2(3)

3
2
1
4

4(4)

-

1,4(2)

2(3)

1,95(3)

1(1)

1,15(2)

2(3)

2,5

3

4
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ВСЬОГО:

4,95 (9)

26,07
(35)

6,8 (8)

16,73
(27)

21 (24)

6.4.3 Навчальна робота
Напрями підготовки/спеціальності факультету
Бакалавр
208 «Агроінженерія»/6.100102 «Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/6.100101
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК»
015 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів с.г.»/6.010104 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів
с.-г.»
275 «Транспортні технології»/6.070101 «Транспортні технології»
274 «Автомобільний транспорт»/6.070106 «Автомобільний транспорт»
Магістр
208 «Агроінженерія» ("Механізація сільського господарства", "Процеси,
машини та обладнання АПВ", "Транспортні технології та засоби в АПК")
015 «Професійна освіта» ("Технологія виробництва і переробка продуктів
с.-г.")
275 Транспортні технології
Аспірантура
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
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Таблиця 6.45

Результати прийому у 2017 р.
Напрям підготовки
(спеціальність)
208 Агроінженерія
141 Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
275
Транспортні
технології
015 Професійна освіта.
Технологія виробництва
і переробка продуктів
сільського господарства
274
Автомобільний
транспорт

Освітні ступені
СПЕЦІАЛІСТ
денна форма
заочна форма

БАКАЛАВР
денна форма
заочна форма

МАГІСТР
денна форма
заочна форма

держ. ком.
держ. ком.
держ. ком.
держ. ком.
держ. ком.
держ. ком.
разом
разом
разом
разом
разом
разом
замовл. основа
замовл. основа
замовл. основа
замовл. основа
замовл. основа
замовл. основа

66/55 18/15/1 84/70/1

7/5

37/30

8/7

45/37

5/0

32/32

15/10

7/6

22/16

3/0

9/5

2/2

11/7

3/2

1/1

9/5

4/2

13/7

2/0

8/8

136/

175/

26/21/4 33/26/4

-

-

-

-

-

-

16

41

57

17

33

50

37/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/10 13/10

-

-

-

-

-

-

5

0

5

4

1

5

4/3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

8

7

15

10/8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21
42
63
29
41
70
ВСЬОГО: 105 39/32/1 137/1 20/7 77/72/4 97/80/4 *чисельник – всього/знаменник – в тому числі скорочений термін навчання або поповнення старших курсів + друга вища освіта
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У 2017 році прийнято на навчання 405 особу (у 2016 році – 705 осіб)*, з
яких 78,8 (%) зараховано на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра» і 21,2 (%) – «магістра» (табл. 6.45).
При цьому, план прийому за державним замовленням виконаний в повному
обсязі за всіма напрямами підготовки (спеціальностями), освітніми ступенями і
формами навчання. Із загальної кількості зарахованих студентів 60 (%)
проходитимуть підготовку за денною і 40(%) – за заочною формами навчання.
В цілому по факультету у 2017 році за державним замовленням прийнято
206 студентів (у 2016 році – 490)* або 50,7 % від загальної кількості
зарахованих (у 2016 році – 69,9%)*, з них 262 (41,8%) – на денну і 56 (8,9%) –
на заочну форму навчання.
Випуск фахівців
У 2017 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 488 особу (відповідно до таблиці 6.46).
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр» склала
50 %, «спеціаліст» – 37 % і «магістр» – 13 %. Із загальної кількості випускників
45 % проходили підготовку за денною і 55 % – за заочною формами навчання.
Таблиця 6.46

Випуск фахівців у 2017 р.

Назва напряму підготовки (спеціальності)

денна
всього держ.
бакалавр
Напрям «Процеси, машини та обладнання
36
33
агропромислового виробництва»
Напрям «Енергетика та електротехнічні
55
27
системи в АПК»
Напрям 6. 070101 "Транспортні технології"
13
5
Напрям 6.010104 «Професійна освіта.
Технологія вироб-ництва і переробка продуктів
сільського господарства»
Напрям
6.070106
«Автомобільний
транспорт»
Разом
104
65
спеціаліст
Спеціальність 208»Агроінженерія»
25
25
Спеціальність
«Електроенергетика,
37
30
електротехніка та електромеханіка»
Спеціальність 275 "Організація перевезень
7
3
та управління на транспорті"
Спеціальність
275
"Організація
і
5
3
регулювання дорожнього руху"
Разом
74
61
магістр

В тому числі
ком

заочна
всього держ.

ком

3

72

31

41

28

50

23

27

8

15

6

9

-

1

-

1

-

2

-

2

39

140

60

80

0

26

15

11

7

74

24

50

4

1

0

1

2

7

0

7

13

108

39

69
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Спеціальність «Механізація сільського
господарства»
Спеціальність «Процеси, машини та
обладнання
агропромислового
виробництва»
Спеціальність 8.07010104 "Організація і
регулювання дорожнього руху"
Спеціальність
8.10010201"Транспортні
технології"
Спеціальність
8.01010401 «Професійна
освіта. Технологія виробництва і переробка
продуктів сільського господарства»
Разом
Всього

21

18

3

7

7

0

1

0

1

1

0

1

5

2

3

2

0

2

10

0

10

0

0

0

6

6

-

9

-

9

43
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26
152

17
69

19
267

7
106

12
161

Таблиця 6.47

Одержали дипломи з відзнакою
Назва напряму підготовки (спеціальності)

В тому числі

Всього

денна заочна

бакалавр
Напрям «Процеси, машини та обладнання АПК»

4

2

2

Напрям «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»

-

-

-

Напрям 6. 070101 "Транспортні технології"

4

2

2

Напрям 6.010104 «Професійна освіта. Технологія виробництва і
переробка продуктів сільського господарства»

-

-

Напрям 6.070106 «Автомобільний транспорт»

-

-

-

Разом

8

4

4

7

2

5

8

14

3

-

спеціаліст
Спеціальність «Агроінженерія»

Спеціальність
«Електроенергетика,
електротехніка
та
22
електромеханіка»
Спеціальність 275 "Організація перевезень та управління на
3
транспорті"
Спеціальність 275 "Організація і регулювання дорожнього руху"

1

0

1

Разом

33

13

20

9

7

2

Спеціальність 8.07010104 "Організація і регулювання дорожнього
0
руху"

0

0

Спеціальність 8.10010201"Транспортні технології"

2

2

0

Спеціальність
8.01010401 «Професійна освіта. Технологія
виробництва і переробка продуктів сільського господарства»

-

-

9

2

магістр

Спеціальність «Механізація сільського господарства»

11

Разом
Всього

52

26

26
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Аналітичний огляд успішності студентів

Кількість груп із
100%

Зимова екзаменаційна сесія
Агроінженерія
346
69,8
31,2
Спеціальність
«Електроенергетика,
88
67,04
50,0
електротехніка та електромеханіка»
Напрям
«Енергетика
та
48
68,75
54,17
електротехнічні системи в АПК»
Транспортні технології
78
100
83.33
Професійна освіта
34
78,79
60,61
Автомобільний транспорт
32
90,69
75,0
Загалом по факультету:
626
74,17
59,05
Літня екзаменаційна сесія
Агроінженерія
315
82,0
39,9
Спеціальність
«Електроенергетика,
84
90,48
65,48
електротехніка та електромеханіка»
Напрям
«Енергетика
та
104
87,5
71,15
електротехнічні системи в АПК»
Транспортні технології
81
67.5
55
Професійна освіта
24
69,57
56,53
Автомобільний транспорт
21
75,0
60,0
Загалом по факультету:
629
78,67
58,01

Пропуски
занять на 1
студента,
академічни
х годин

Середній бал

Якісний показник
навчання

Загальний %
успішності

Напрям підготовки (спеціальність)

Кількість студентів

Підсумки екзаменаційних сесій 2017 року

Таблиця 6.48

3,9

2

1,4

3,81

1

1,1

4,03

1

1,2

4.4
3,97
4,15
4,04

3
2
4
13

0,95
1,0
0,9
1,09

3,7

2

1,2

4,01

6

1,2

3,92

-

1,4

3.9
3,97
3,97
3,91

1
2
11

1,2
1,0
0,9
1,15

всього

Показники відвідування
Загальні пропуски занять з розрахунку на 1 студента факультету за
підсумками обох семестрів складали 1,12 академічні години, в тому числі без
поважних причин – 0,56 академічні години.
Участь в конкурсах та олімпіадах
Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК
17-19 травня 2017 року у Львівському національному аграрному
університеті м. Львів-Дубляни відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з
напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальності
«Енергетика сільськогосподарського виробництва».
Від Подільського державного аграрно-технічного університету приймали
участь студенти:
 напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»:
1. Дмитревич Олег
2. Михайловська Наталія
3. Романюк Андрій
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4. Бурячок Віктор
 спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва»:
1. Яковинен Роман – ІІІ місце
2. Божок Роман
3. Шаповал Юрій
4. Шевчук Богдан
Керівники:
1. Декан інженерно-технічного факультету, доцент, к.т.н. Ю.І. Панцир
2. Заступник декана інженерно-технічного факультету, доцент, к.т.н. Л.М.
Михайлова
3. Завідувач кафедри «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»,
доцент, к.т.н. І.Д. Гарасимчук
4. Доцент кафедри «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», к.т.н.
П.В. Потапський
5. Доцент кафедри «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», к.т.н.
О.В. Козак
Кафедра транспортних технологій та засобів АПК
Конкурс студентських наукових робіт із спеціальності «Транспортні
технології»
Студенти:
1. Кохан В.В. – 2_маг спеціальності 275 – «Транспортні технології»
(керівник – Фірман Юрій Петрович).
2. Кусік В.В. – 2_маг спеціалізація – «Транспортні технології та засоби в
агропромисловому комплексі» (керівник – Замойський Степан Михайлович).
3. Приступа М.В. – 1 СТН курс спеціальності – 275 – «Транспортні
технології» (керівник Теренов Дмитро Борисович).
Кафедра машиновикористання систем в АПК
Назва
проекту:
“Механіко-технологічні
основи
вдосконалення
викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин”
Керівник проекту (П.І.Б.) Грушецький Сергій Миколайович
Відповідальний виконавець проекту Дудар Олександр Максимович
головний інженер ТзОВ “Адамівка Агро” Хмельницької області.
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Кафедра професійної освіти
Обласний тур мовного конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика (2 місце)
Кафедра ремонту машин та енергообладнання
Доцент Корчак М.М. у 2017 році повторно подавав роботу «Розробка
енергоощадної технології обробітку ґрунту, засміченого залишками
грубостеблових культур та подрібнювача для її реалізації» на конкурс проектів
наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих
учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових
установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки
України.
Кафедра Сільськогосподарських машин і механізованих технологій
Участь кафедри в конкурсах і олімпіадах
№
з/п
1.

Назва навчальної
дисципліни з якої
проводилась олімпіада

Сільськогосподарські
машини

Таблиця 6.49

НауковоБазовий
Прізвище, ім’я, по
педагогічні
Напрям або
ВНЗ в якому
батькові студента працівники, які Результат
спеціальність з проводилась
спеціальність
готували
участі
якої проводилась олімпіада,
(напрям
студента до
(місце)
олімпіада
дата
підготовки), курс
участі у
проведення
олімпіаді
208
ПДАТУ 1. Погребняк Професор
1
«Агроінженерія»
Сергій
Рудь А.В.

Олегович 1 маг
Агроінженерія
Доцент
2. Соловйов
Віктор Іванович Іліяшик В.В.
3 мех.
ПМОАПВ

2
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Механіко-технологічні 208
ПДАТУ 1. Головатий Доцент
«Агроінженерія»
властивості
Володимир
Дуганець В.І.
сільськогосподарських
Володимирович
матеріалів
2 мех.
ПМОАПВ
2. Гук Андрій
Олександрович
ПМОАПВ

2.

1

2

Студентом 1 стн курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» ДОРОЩУКОМ
Вадимом Олеговичем, під керівництвом доцента БУРДЕГИ Василя Юрійовича,
підготовлена робота «Обґрунтування конструкційно-технологічної схеми
комбінованого ґрунтообробного знаряддя» і відправлена в грудні 2017 року на
конкурс в Харківський національний технічний університет імені Петра
Василенка. Очікуємо результату участі в конкурсі.
Організація всіх видів практик студентів
Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК
Практики кафедри:
 Ознайомча практика – 1 ІЕ, 1 СТН ІЕ
 Виробнича електромонтажна практика – 2 СТН ІЕ, 2 ІЕ
Таблиця 6.50
Практики для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка»

Курс

Кількість
Вид
студентів практики

Назва Відповідальний
практики
викладач

1

8

Навчальна Ознайомча

Михайлова
Л.М.

1
СТН

39

Навчальна Ознайомча

Михайлова
Л.М.

2
СТН

44

Виробнича

Електромонтажна

Потапський
П.В.

2

4

Виробнича

Електромонтажна

Потапський
П.В.

Номер
Проведення практик
наказу
(час і місце)
№
536с. 19.06.2017від
24.06.2017р.,
12.06.2017 кафедра енергетики та
р.
електротехнічних
систем в АПК ПДАТУ
№
537с. 03.07.2017від
08.07.2017р.,
12.06.2017 кафедра енергетики та
р.
електротехнічних
систем в АПК ПДАТУ
№ 1470с. 31.07.2017від
19.08.2017р.,
06.12.2016 спеціалізовані
бази
р.
практик
згідно
договорів
№
612с. 10.07.2017від
19.08.2017р.,
22.06.2017 спеціалізовані
бази
р.
практик
згідно
договорів

Кафедра транспортних технологій та засобів АПК
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Таблиця 6.51
Практики кафедри транспортних технологій та засобів АПК
№
п/п

Курс

1

1

2

1стн

З
організації
контролю
дорожнім рухом

3

2

Технологічна
автотранспортних
підприємствах

4

3

З
організації
контролю
дорожнім рухом

5

Вид та назва
практики

Відповідальний
викладач

Навчальна практика

1маг
Виробнича
ОРДР

Фірман Ю.П.

і
за Мельник В.А.

в

Мельник В.А.

і
за Мельник В.А.

Мельник В.А.

Термін проведення
Проведення практик
(час і місце)
11.06.2018 - 21.07.2018р.,
кафедра ТТ та засобів АПК,
структурні підрозділи ПДАТУ
18.12.2017 - 30.12.2017р.,
15.01.2018-10.02.2018р.
Відділення Національної поліції,
територіальні та регіональні сервісні
центри МВС, дорожні відділи,
автотранспортні та агропідприємства
18.12.2017 - 30.12.2017р.,
15.01.2018-10.02.2018р.
Автотранспортні та агропідприємства
18.12.2017 - 30.12.2017р.,
15.01.2018-10.02.2018р.
Відділення Національної поліції,
територіальні та регіональні сервісні
центри МВС, дорожні відділи,
автотранспортні та агропідприємства
18.12.2017 - 30.12.2017р.,
15.01.2018-10.02.2018р.
Відділення Національної поліції,
територіальні та регіональні сервісні
центри МВС, дорожні відділи,
автотранспортні та агропідприємства

Кафедра професійної освіти
Кафедра організовує і проводить педагогічну практику на освітніх
ступенях «бакалавр» і «магістр» в освітніх аграрних училищах, коледжах,
технікумах, університетах.
Кафедра ремонту машин та енергообладнання
Навчальні та виробничі практики проведені викладачами кафедри згідно
навчального плану за встановленим графіком практик (див. табл. 6.52):
 навчальні практики проведені в спеціалізованих лабораторіях кафедри
«РМ і ЕО»;
 виробничі практики проведено в спеціалізованих базах практик згідно
договорів в ПрАТ «НИВА» та ТДВ «СКБМЕТ» (відповідний пакет документів
знаходиться на кафедрі РМіЕО);
 робочі програми практик розглянуто і схвалено на засіданні фахової
методичної комісії ІТФ;
 звіти студентів та копії відомостей з атестації по навчальних та
виробничих практиках зберігаються в архіві кафедри.
З метою поліпшення учбового процесу та проведення виробничих практик
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на базі підприємств регіону організовано 7 філій. Наявність на філіях кафедри
спеціального обладнання і висококваліфікованих працівників дає можливість
максимально наблизити навчальний процес до реального виробництва.

№

Курс

Група

Таблиця 6.52
Практики кафедри ремонту машин та енергообладнання
Вид практики

Назва
практики

Відповідальний
викладач

Терміни

Проведення
(час і місце)
ЕлектроЛабораторії кафедри «РМ і
1 *Навчальна
1
1ІЕсп
технічні
Дудчак Т.В. ЕО»
2 слюсарна
матеріали
11.07.2017р. – 15.07.2017р.
*Навчальна
ЕлектроЛабораторії кафедри «РМ і
2
1ІЕ
1 електротехнічні
Корчак М.М. ЕО»
слюсарна
матеріали
11.07.2017р. – 22.07.2017р.
Спеціалізовані бази практик
1 **Технологічна
3
2МЕХ
заводська
ТКМ
Федірко П.П. згідно договорів
2
18.01.2017р. – 13.02.2017р.
Спеціалізовані бази практик
1
ТО енерго4
3ІЕ
Виробнича
Морозов В.В. згідно договорів
обладнання
2
11.07.2017р. – 12.08.2017р.
Технічний
1
Спеціалізовані бази практик
сервіс
5
2ІЕсп
Виробнича
Морозов В.В. згідно договорів
енерго2
04.07.2017р. – 29.07.2017р.
обладнання
* навчальні практики проведені в лабораторіях кафедри «РМ і ЕО»;
** виробничі практики проведено в спеціалізованих базах практик згідно договорів в
ПрАТ «НИВА» та ТДВ «СКБМЕТ» (відповідний пакет документів знаходиться на кафедрі
РмiЕО)

Звіти студентів та відомості з атестації по навчальних та виробничих
практиках зберігаються в архіві ІТФ.
Студенти другого курсу спеціальності «Агроінженерія» проходили
виробничу практику на ПрАТ «Нива» під час якої підтвердили отримані під час
навчання теоретичні знання, і отримали практичні навички роботи в трудовому
колективі. Вони були повністю задіяні у виробничому процесі і отримали
можливість попрацювати самостійно під наглядом своїх наставників. За цей час
студенти не тільки засвоювали робочі професії, але й отримали навички
інженерної роботи.
По закінчені проведення технологічної практики у 2017 році 26 студентів
ІТФ отримали посвідчення газоелектрозварників 2 і 3 розряду.
Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
У 2017 році кафедрою сільськогосподарських машин і механізованих
технологій організовані і проведені наступні навчальні та виробничі практики.
Навчальна практика «Навчання на виробництві» зі студентами 1 стн
Кернел курсу спеціальності 208 «Агроінженерія», проведена професором Рудєм
А.В. і доцентом Іліяшиком В.В. в кластері «Енселко-Південь» компанії
«Кернел».
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Навчальна практика з управління сільськогосподарською технікою
(сільськогосподарські машини) зі студентами 2 курсу напряму підготовки
6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»,
проведена на полігоні інженерно-технічного факультету професором Рудєм
А.В., доцентом Павельчуком Ю.Ф., асистентом Думанським О.В.
Навчальна практика з управління сільськогосподарською технікою
(сільськогосподарські машини) зі студентами 2 стн курсу напряму підготовки
6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»,
проведена на полігоні інженерно-технічного факультету професором Рудєм
А.В., доцентом Павельчуком Ю.Ф., асистентом Думанським О.В.
Виробнича технологічна практика зі студентами 2 стн Кернл курсу
напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва», проведена професором Рудєм А.В. в кластері
«Енселко-Південь» компанії «Кернел».
Виробнича практика у підприємствах агропромислового комплексу зі
студентами 3 курсу напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та
обладнання агропромислового виробництва», проведена в спеціалізованих
базах практик згідно договорів професором Рудєм А.В. і доцентом Дуганцем
В.І.
Навчальна практика з дисципліни «Технологія виробництва переробки та
зберігання сільськогосподарської продукції» зі студентами 1 курсу
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
проведена професором Рудєм А.В. і доцентом Павельчуком Ю.Ф. на кафедрі
сільськогосподарських машин і механізованих технологій.
Навчальна практика з дисципліни «Технологія виробництва переробки та
зберігання сільськогосподарської продукції» зі студентами 1стн курсу
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
проведена професором Рудєм А.В., доцентом Бурдегою В.Ю. і асистентом
Мельником В.В. на кафедрі сільськогосподарських машин і механізованих
технологій.
Навчальна практика «Трактори і автомобілі» зі студентами 1 курсу
факультету агротехнологій та природокористування спеціальності «Агрономія»,
проведена професором Рудєм А.В. та асистентом Думанським О.В. на полігоні
інженерно-технічного факультету.
Навчальна практика «Сільськогосподарські машини» зі студентами 1 курсу
факультету агротехнологій та природокористування спеціальності «Агрономія»,
проведена професором Рудєм А.В. та асистентом Думанським О.В. на полігоні
інженерно-технічного факультету.
Ознайомча навчальна практика зі студентами 1 стн ПО курсу спеціальності
015 «Професійна освіта» проведена доцентом Бурдегою В.Ю. на кафедрі
сільськогосподарських машин і механізованих технологій.
Технологічна практика зі студентами 2 стн ПО курсу спеціальності 015
«Професійна освіта» проведена доцентом Бурдегою В.Ю. на кафедрі
сільськогосподарських машин і механізованих технологій.
Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
На кафедрі була запланована навчальна практика з "Управління
сільськогосподарською технікою" зі студентами:
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1. 2-го курсу денної форми навчання напряму "Процеси, машини та
обладнання агропромислового виробництва" в період з 26.06.2017 р. по
07.07.2017 р., яка проводилася на навчальному полігоні згідно наказу від
12.06.2017 р. за № 535с. Кількість студентів за списком – 11.
2. 2-го СТН курсу денної форми навчання напряму "Процеси, машини та
обладнання агропромислового виробництва" в період з 26.06.2017 р. по
07.07.2017 р., яка проводилася на навчальному полігоні згідно наказу від
12.06.2017 р. за № 540с. Кількість студентів за списком – 69.
Також були заплановані наступні практики:
1. Перша технологічна в транспортних підприємствах зі студентами 2-го
курсу, ОПП «Бакалавр» напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний
транспорт» в період з 16.01 2017 по 10.02.2017 р. згідно наказу від 13.12.2016 р.
за № 1541с;
2. Друга технологічна в транспортних підприємствах зі студентами 3-го
курсу, ОПП «Бакалавр» напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний
транспорт» в період з 16.01 2017 по 10.02.2017 р. згідно наказу від 13.12.2016 р.
за № 1541 с;
3. Друга технологічна в транспортних підприємствах зі студентами 1 СТН
курсу, ОПП «Бакалавр» напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний
транспорт» в період з 16.01 2017 по 10.02.2017 р. згідно наказу від 13.12.2016 р.
за № 1538 с.
6.4.4 Методична робота
У 2017 році науково-педагогічними працівниками кафедри видано
одноосібно або в співавторстві навчальних посібників, а також методичні
розробки для проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів
(відповідно до таблиці 6.53).
Таблиця 6.53
Видання навчально-методичної літератури у 2017 році
Навчальнометодичні
комплекси

№
з/п

Назва кафедри

1.

Енергетики
та
електротехнічних систем
в АПК

2.

Машиновикористання
АПК

в

3.

Охорона
праці
фізичного виховання

та

4.

Професійної освіти

5.

РМіЕО

Навчальні
посібники

1

Інструктивно-методичні
матеріали
Одиниць

Друковани
х аркушів

10

19,73

6

8

14,14

2

4

42,97

14

120,88

8
2

3
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6.

Кафедра
сільськогосподарських
машин і механізованих
технологій

7.

Транспортних технологій
за засобів АПК
Всього

10

12

1

3

37

200,72

Таблиця 6.54
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників, виданих у
2017 році
Прізвище, ім’я
та по батькові
доцент
І.Д.Гарасимчук

доцент
І.Д.Гарасимчук

доцент
І.Д.Гарасимчук

Обсяг
(друк.
арк.)
Енергетика та електротехнічні системи в АПК
Електрифікація
50 пр. 348 (24,2)
сільськогосподарського
виробництва: навчальний
1
посібник
ТОВ
ЦП
«КОМПРИНТ», 2017.:с.347

№
з/п

Назва

МЕТОДИЧНІ
ВКАЗІВКИ
ДО
ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з
дисципліни
«Енергозбереження
в
2
аграрному
виробництві»
студентів денної та заочної
форми
навчання
за
спеціальністю «Механізація
сільського господарства»
МЕТОДИЧНІ
ВКАЗІВКИ
ДЛЯ
ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ
з
дисципліни
«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
3 АГРАРНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ» студентів
денної та заочної форми
навчання за спеціальністю
«Механізація
сільського
господарства»

Тираж

50

50

Співавтори

Доцент
А.М.Мрачковськ
ий,
доцент
А.О.Березюк,
доцент
П.В.Потапський
50 (2,27) доцент
Ю.І.Панцир, в.о.
доцента
О.В.Козак

24 (1,1) доцент
Ю.І.Панцир, в.о.
доцента
О.В.Козак
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доцент
І.Д.Гарасимчук

4

доцент
І.Д.Гарасимчук

5

Доцент
П.В.Потапський

6

Доцент
П.В.Потапський

7

Доцент
П.В.Потапський

8

МЕТОДИЧНІ
ВКАЗІВКИ
ДЛЯ
ВИКОНАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АГРАРНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ»
для
студентів денної та заочної
форми навчання за напрямом
підготовки
«Механізація
сільського господарства»
ЗАСОБИ
ДІАГНОСТИКИ
РІВНЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З
ДИСЦИПЛІНИ
«ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ ТА
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ОСВІТЛЕННЯ»
студентів
денної та заочної форми
навчання
за
напрямом
підготовки «Енергетика та
електротехнічні системи в
АПК
Методичні
вказівки
до
виконання РГЗ з дисципліни
«Електропривод виробничих
машин та механізмів» за
спеціальністю
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»
для
студентів денної та заочної
форми навчання
Методичні
вказівки
до
виконання
лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Електропривод виробничих
машин та механізмів» за
спеціальністю
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»
для
студентів денної та заочної
форми навчання
Методичні
вказівки
до
виконання
контрольних
робіт
з
дисципліни
«Електропривод виробничих
машин та механізмів» за
спеціальністю
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»
для
студентів денної та заочної
форми навчання

50

50 (2,27) доцент
Ю.І.Панцир, в.о.
доцента
О.В.Козак

50

22 (1,0) в.о.професора
І.Й.Гордійчук,
в.о.доцента
О.В.Калініченко,
асистент
В.Г.Хворостовсь
кий

50

52 (2,36) в.о.професора
І.Й.Гордійчук,
асистент
Д.В.Вільчинська

50

94 (4,27) доцент
І.Д.Гарасимчук,
доцент
Ю.І.Панцир

50

24 (1,1) доцент
Л.М.Михайлова,
доцент
О.В.Калініченко
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Доцент
П.В.Потапський

9

Доцент
В.М.Дубік
10

Доцент
В.М.Дубік
11

Гордійчук І.Й.

12

Михайлова Л.М.
13

Методичні
вказівки
до
50
22 (1,0)
тестових
завдань
з
дисципліни «Електропривод
виробничих
машин
та
механізмів» за спеціальністю
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»
для
студентів денної та заочної
форми навчання
Методичні вказівки ЗАСОБИ
50
44 (2,0)
ДІАГНОСТИКИ
РІВНЯ
ЯКОСТІ
ЗНАНЬ
з
дисципліни «Електроніка та
мікросхемотехніка»
за
спеціальністю «Енергетика
та електротехнічні системи в
АПК» для студентів денної
та заочної форми навчання
Методичні
вказівки
до
50
52 (2,36)
виконання індивідуальних
завдань
з
дисципліни
«Електроніка
та
мікросхемотехніка»
за
спеціальністю «Енергетика
та електротехнічні системи в
АПК» для студентів денної
та заочної форми навчання
Розвиток
конструкцій 300 пр. 720 (48,5)
пристроїв для дослідження
електромеханічних
показників: Монографія /
Курка В.П., Березюк А.О.,
Гордійчук І.Й., Дубік В.М.,
Потапський П.В. – Київ: ЦП
«КОМПРИНТ», 2017-720с.
Матеріалознавство
і Електронн
356
слюсарна
справа. е видання (16,18)
Монографія.
Михайлова
Л.М.,
Гарасимчук
І.Д.,
Панцир
Ю.І.
та
ін.
Кам'янець-Подільський,
Краків. 2017.-356 с.
Кафедра машиновикористання в АПК

доцент
І.Д.Гарасимчук,
доцент
Л.М.Михайлова,

асистент
О.В.Горбовий,
старший
викладач
П.В.Герасимов

асистент
О.В.Горбовий,
старший
викладач
П.В.Герасимов

Дубік
В.М.,
Потапський П.В.

Гарасимчук І.Д.,
Панцир Ю.І.

231
Підлісний В.В.

1

О.М. Семенов

2

О.М. Семенов
3

О.М. Семенов
4

О.М. Семенов

5

О.М. Семенов

6

Методичні
вказівки
до виконання лабораторнопрактичних робіт по розділу
«використання техніки в
рослинництві» з дисципліни:
«Використання техніки в
АПК»
для
студентів
інженерно-технічного
факультету за ОС «магістр».
(Протокол
засідання
науково-методичної
ради
ПДАТУ № 10 від 13 грудня
2017 року)
Дослідження будови, роботи
та використання обладнання
для
утримання
сільськогосподарських
тварин. (Протокол засідання
науково-методичної
ради
ПДАТУ № 3 від 24 квітня
2017 року)
Дослідження будови, роботи
та використання напувалок
для сільськогосподарських
тварин і птиці. Протокол
засідання
науковометодичної ради ПДАТУ №
3 від 24 квітня 2017 року
Дослідження будови, роботи
та використання напувалок
для сільськогосподарських
тварин і птиці. (Протокол
засідання
науковометодичної ради ПДАТУ №
3 від 24 квітня 2017 року0
Дослідження будови, роботи
та
використання
подрібнювачів кормів для
сільськогосподарських
тварин. (Протокол засідання
науково-методичної
ради
ПДАТУ № 3 від 24 квітня
2017 року)
Дослідження
гранулометричного складу
подрібнених
зернових
кормів
для
сільськогосподарських
тварин. (Протокол засідання
науково-методичної
ради
ПДАТУ № 3 від 24 квітня
2017 року)

Семенов О.М.,
Ткач О.В.,
Сірант В.М

10

2,75

Підлісний В.В.,
М.І. Палилюлько
20

2,0

Підлісний В.В.,
М.І. Палилюлько
20

1,25

Підлісний В.В.,
М.І. Палилюлько
20

1,25

С.В.
Єрмаков,
Підлісний В.В.
20

2,5

С.В.
Єрмаков,
Підлісний В.В.
20

1,0
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О.М. Семенов

Дослідження будови, роботи
та використання мобільних і
стаціонарних
кормороздавачів
для
7 сільськогосподарських
тварин. (Протокол засідання
науково-методичної
ради
ПДАТУ № 3 від 24 квітня
2017 року)
Грушецький С.М.
Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни
“Машини і обладнання та їх
використання
у
тваринництві” Частина 1 для
студентів
інженернотехнічного
факультету
(напрям підготовки 6.100102
– “Процеси, машини і
9 обладнання
агропромислового
виробництва” спеціальності
208
“Агроінженерія”)
/
Грушецький С.М. Подільський
державний аграрно-технічний
університет. – КамʼянецьПодільський, – 2016. – 537 с.
(Протокол НМР ПДАТУ №9
від 23 листопада 2016 р.).
Грушецький С.М.
Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни
“Машини і обладнання та їх
використання
у
тваринництві” Частина 2 для
студентів
інженернотехнічного
факультету
(напрям підготовки 6.100102
– “Процеси, машини і
10 обладнання
агропромислового
виробництва” спеціальності
208
“Агроінженерія”)
/
Грушецький С.М. Подільський
державний аграрно-технічний
університет. – КамʼянецьПодільський, – 2016. – 598 с.
(Протокол НМР ПДАТУ №9
від 23 листопада 2016 р.).

С.В.
Єрмаков,
Підлісний В.В.
20

2,2

2

33,56

2

37,38
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Грушецький С.М.

Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни
«Інноваційні
технології
виробництва
сільськогосподарської
продукції» для студентів
інженерно-технічного
факультету
(спеціальності
(спеціалізації)
208
«Агроінженерія»
(«Механізація
сільського
11
господарства»,
«Процеси,
машини
та
обладнання
АПВ»,
«Транспортні
технології та засоби в
АПК»)) / Грушецький С.М.
Подільський
державний
аграрно-технічний університет.
– Камʼянець-Подільський, –
2016. – 561 с. (Протокол
НМР ПДАТУ №9 від 23
листопада 2016 р.).
Грушецький С.М.
Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни
“Механізація технологічних
процесів у тваринництві і
переробній промисловості”
для студентів факультету
ветеринарної медицини і
технології у тваринництві
(напрям підготовки 6.090102
12
– “Технологія виробництва і
переробки
продукції
тваринництва”) / Грушецький
С.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет.
– Камʼянець-Подільський, –
2016. – 580 с. (Протокол
НМР ПДАТУ №9 від 23
листопада 2016 р.).
Грушецький С.М.
Фізика.
Професійно
спрямований матеріал для
лекційного
курсу
/
Л.Ю. Збаравська,
С.М.
13 Грушецький. – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2016.
– 160с. (Протокол НМР
ПДАТУ №9 від 23 листопада
2016 р.).

2

35,06

2

36,25

2

10

234
Грушецький С.М.

Навчально-методичний
2
48,25
комплекс
з
дисципліни
“Експлуатація
машин
і
обладнання” для студентів
інженерно-технічного
факультету
(напрям
підготовки
6.100102
–
“Процеси,
машини
і
обладнання
14 агропромислового
виробництва” спеціальності
208
“Агроінженерія”)
/
Грушецький
С.М.
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет. – КамʼянецьПодільський, – 2017. – 772 с.
(Протокол НМР ПДАТУ №2
від 28 березня 2017 р.).
Кафедра охорони праці та фізичного виховання
Супрович М.П.
Навчально-методичний
2
25,2
комплекс
з
дисциплін
1
«Охорона праці та безпека
життєдіяльності»
Тиш М.А.
Навчально-методичний
2
17,8
комплекс
2
навчальної
дисципліни
«Основи охорони праці»
Тиш М.А.
Навально – методичний
2
2,4
посібник для виконання
3 контрольної
роботи
студентів
економічного
факультету
Кафедра професійної освіти
Ляска
Оксана
Психологія.
Навчально1,5
Петрівна
1 методичний
електронний
посібник (Moodle)
Liaska Oksana
Materials
science
and
500
0,5
2
metalworking
Ляска
Оксана
Методичні рекомендації до
300
4
Петрівна
організації та проведення
неперервної
педагогічної
3
практики (для студентів
інженерно-педагогічних
спеціальностей).
Васильєва Олена
Методичні рекомендації для
50
6
Миковалївна
виконання самостійних робіт
з
дисципліни
«Основи
4 транспортної
психології»
для студентів спеціальності
«Транспортні технології» та
«Автомобільний транспорт»

Замойська К.В.

Марущак А.М.,
Кирилюк
Р.М.,
Шевчук І.І.
Марущак А.М.,
Кирилюк
Р.М.,
Шевчук І.І.

FedirkoPavlo,
ProkopovaOlha
Прокопова О.П.

235
Васильєва Олена
Миколаївна

Інженерна
психологія.
1,5
Навчально-методичний
5
електронний
посібник
(Moodle)
Книш
Олена
Українська
мова
за
1,5
Вікторівна
професійним спрямуванням.
6 Навчально-методичний
електронний
посібник
(Moodle)
Прокопова Ольга
Методичні рекомендації з
100
2
Петрівна
організації
самостійної
7 роботи
з
дисципліни
«Українська
мова
за
професійним спрямуванням»
Ляска
Оксана
Методичні рекомендації з
100
1
Петрівна
самостійної роботи студентів
інженерно-педагогічних
8 спеціальностей з дисципліни
«Методика
організації
виховної роботи» (освітній
ступінь «магістр»)
Кафедра ремонту машин та енергообладнання
Федірко П.П.
Матеріалознавство
і
300
22
слюсарна справа [Текст] :
навч. посіб. / За ред. П.П.
1
Федірка. — К.: Видавни-чий
дім «Кондор», 2017. — 384
с.
Федірко П.П.
Газоелектрозварювання
300
20,1
[Текст] : навч. посіб. / За ред.
2 П.П.
Федірка.
—
К.:
Видавничий дім «Кондор»,
2017. — 384 с.
Федірко П.
Materials
Science
And
356
21,3
Metalworking. Monograph /
P.Fedirko, V.Krol and others. –
3
Kraków
–
KamianetsPodilskyi, Traicon, 2017.
Федірко П.

Тестові
завдання
з
дисципліни:
"Матеріалознавство
і
технологія конструкційних
матеріалів " для перевірки
знань студентів напряму
4
підготовки
6.100102
–
«Процеси,
машини
та
обладнання
агропромислового
виробництва», - Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.

25

1.88

Красуцький О.М.

Прокопова О.П.

Кроль В.О.

Кроль В.О.

Кроль В.,
Гуцол Т.,
Кюрчев С.,
Михайлова
Л.,
Рудь А., Панцир
Ю. та ін.
Кроль
В.О.
Бончик. В.С.

236
Дудчак Т.В.

5

Оленюк О.А.

6

Бончик. В.С.

7

Бончик. В.С.

8

Бончик. В.С.

9

Методичні
вказівки
до
виконання
лабораторних
робіт
з
дисципліни
«Електротехнічні матеріали»
для студентів інженернотехнічного
факультету
спеціальності
141
"Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка"
Методичні вказівки
до виконання лабораторних
робіт з дисципліни
«Технічний
сервіс
енергооблад-нання»
для
студентів спеціальності 141
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка.
Методичні
вказівки
до
проведення
практичних
(лабораторних) занять з
дисципліни
«Патентознавство» на тему
«Оформлення документації
для набуття прав на винахід
(корисну
модель)»
для
студентів
інженернотехнічного факультету за ОС
«бакалавр» / ПДАТУ- Кам’янець-Подільський,
2017.
Методичні
вказівки
до
виконання
курсового
проекту
з
дисципліни
“Ремонт
машин
та
обладнання ” для студентів
інженерно-технічного
факультету
за
ОС
«бакалавр» - Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
Тестові
завдання
з
дисципліни: "Ремонт машин
та
обладнання"
для
перевірки знань студентів
інженерно-технічного
факультету
за
ОС
«бакалавр»
Варіанти: 1-5
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017.

25

1,62

Корчак М.М.

25

1,64

Морозов В.В.
Кроль В.О.

25

1,41

-

25

2,35

Федірко П.П.

25

0,7

Федірко П.П.
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Федірко П.П.

Електронний
навчальний
ЕНК
28
курс «Матеріалознавство і
технологія конструкційних
10
матеріалів» в системі Moodle
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017.
Бончик. В.С.
Електронний
навчальний
ЕНК
18
курс «Ремонт машин і
11 обладнання»
в
системі
Moodle
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017.
Кроль В.О.
Методичні
вказівки
з
ЕНК
0,6
розробки типової структури
12
Електронного навчального
курсу (ЕНК).
Кроль В.О.
"Положення
про
ЕНК
0,72
електронний
навчальний
курс освітнього середовища
13
Мооdlе
Подільського
державного
аграрнотехнічного університету"
Кроль В.О.
Положення
«СтруктурноЕНК
0,56
14 функціональної
оцінка
якості ЕНК»
Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
Рудь А.В.
Методичні вказівки для
30
3 (60 с.) Мошенко І.О.
виконання
лабораторних
Павельчук Ю.Ф.
робіт
з
дисципліни
Думанський О.В.
«Сільськогосподарські
машини. Основи теорії та
розрахунку»,
розділу
«Основи
теорії
та
розрахунку ґрунтообробних
1 машин
та
знарядь»
студентами денної, заочної
та
дистанційної
форм
навчання
напряму
підготовки
6.100102
«Процеси,
машини
та
обладнання
агропромислового
виробництва»
Кафедра транспортних технологій та засобів АПК
Комарніцький
Робоча
програма
з
2
С.П.
дисципліни «Вантажі АПК»
для студентів ОС «Магістр»
спеціальності
208
1 «Агроінженерія»
спеціалізація «Транспортні
технології та засоби в
агропромисловому
комплексі»

238
Комарніцький
С.П.

2

Замойський С.М.
3

Замойський С.М.
4

Замойський С.М.
5

Робоча
програма
з
дисципліни
«Інноваційні
інженерно-транспортні
технології» для студентів ОС
«Магістр» спеціальності 208
«Агроінженерія»
спеціалізація «Транспортні
технології та засоби в
агропромисловому
комплексі»
Робоча
програма
з
дисципліни «Проектування
транспортних процесів і
систем» для студентів ОС
«Магістр» спеціальності 275
«Транспортні технології»
Робоча
програма
з
дисципліни «Проектування і
розрахунок
транспортних
систем» для студентів ОС
«Магістр» спеціальності 275
«Транспортні технології»
Робоча
програма
з
дисципліни «Проектування
комплексних схем ОДР» для
студентів ОС «Магістр»
спеціальності
275
«Транспортні технології»

2

6.4.5 Наукова робота

Робота вченої ради факультету
Вчена рада факультету створена і працює згідно до Закону України «Про
вищу освіту» та положення про інженерно-технічний факультет.
У склад вченої ради введено найбільш досвідчених працівників факультету
та студентів (37 чоловік).
Вчена рада факультету працює згідно плану роботи вченої ради, який
затверджується на початку навчального року. Планові засідання вченої ради
проводяться щомісячно.
Участь у конференціях, семінарах
Таблиця 6.55
Організовано та проведено конференцій та семінарів на базі
факультету
Назва наукової
конференції, семінару

Рівень (міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

"Аграрна наука та
Міжнародна науковоосвіта Поділля", 14-16
практична конференція
березня:

Кількість
учасників

Результати
Учасники
конференції
представили
результати
досліджень із вивчення стану
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секція №6 «Інженернотехнічне забезпечення
агропромислового
виробництва»
секція №8 «Проблеми
підготовки
фахівців
для агропромислового
комплексу»

57

“Проблеми підготовки Міжнародна науковофахівців - аграріїв у методична конференція
навчальних закладах
вищої та професійної
освіти”, 6-7 квітня

112

«Перші наукові кроки Всеукраїнська науково– 2017» 27-28 квітня
практична конференція
студентів та молодих
науковців

266

45

інженерно-технічного
забезпечення
аграрного
виробництва, рівня і тенденцій
розвитку технічних засобів,
системи технічного сервісу та
інженерно-технічного
забезпечення
аграрних
підприємств, які викликані
зміною
структури
ринку
сільськогосподарської техніки
та умов господарювання.
Учасники
конференції
представили
результати
досліджень
із
наступних
напрямів:
професійні
компетенції
майбутніх фахівців аграрно –
інженерного напряму;
- використання європейського
досвіду у формуванні змісту
вищої освіти;
- використання інтернет технологій і соціальних мереж
при підготовці фахівців –
аграріїв у навчальних закладах
вищої та професійної освіти;
форми
організації
пізнавальної
діяльності
студентів – аграріїв на шляху
до професійного становлення.
Оприлюднення й апробація
результатів
досліджень
студентів
та
молодих
науковців, обмін науковим та
дослідницьким досвідом з
наступних напрямів:
- агроінженерія;
- інженерна механіка;
- професійна освіта;
- транспортні технології;
- агрономія;
електроенергетика,
енергетика та електротехнічні
системи в АПК;
- ветеринарна медицина і
технології у тваринництві.
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“Сучасні
проблеми Міжнародна
землеробської
конференція
механіки” присвячена
117-річниці від дня
народження академіка
П.М. Василенка 16-18
жовтня

наукова
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За результатами конференції
ухвалено:
1.
Відзначити
значні
досягнення
України
у
вирішенні
проблематики
землеробської механіки у сфері
забезпечення
ресурсоефективності
агропромислового комплексу і
раціонального
природокористування.
2. Рекомендувати центральним
органам виконавчої влади:
- забезпечити створення умов
для залучення зарубіжних і
активізувати
роботу
із
залучення
вітчизняних
інвестиційних
ресурсів
в
агропромисловий комплекс.
- розпочати розробку програм
для переходу на нову модель
ринку залучення продукції
сільськогосподарського
машинобудування
з
урахуванням
наукових
досягнень
вітчизняних
установ.
прискорити
реалізацію
інженерних
проектів
із
заміщення нафтових видів
палива на біопаливо та біогаз в
структурі
собівартості
виробництва
продукції
сільського господарства.
- при розробленні напрямів
екологічної
політики
в
агропромисловій
галузі
особливу увагу приділяти
інженерним
проектам
використання відходів при
виробництві
сільськогосподарської
продукції.
3. Рекомендувати Міністерству
освіти і науки України разом із
центральними
органами
виконавчої
влади
та
національними комісіями:
- доручити профільним вищим
навчальним
закладам
розширити та активізувати
свою участь у розробці
інноваційних проектів для
землеробської
механіки
України, в тому числі за
окремими
проблемноорієнтованими напрямками її
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Таблиця 6.56
Участь викладачів у наукових заходах в інших вищих навчальних
закладах
Назва наукової
конференції,
семінару
«Проблеми сучасної енергетики і
автоматики
в
системі
природокористування
(теорія,
практика, історія, освіта)»
15-19 травня
«Поновлювальні джерела енергії:
машинобудування,
технології,
інновації»
«RENEWABLE
ENERGY
SOURCES: engineering, technology,
innovation»
20-23 червня
«Вітчизняна наука на зламі епох:
проблеми
та
перспективи
розвитку» 17 листопада

Місце проведення
м. Київ
Нац. акад. аграр. наук
України
м. Криниця, Польща

м. ПереяславХмельницький

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)
Міжнародна
науковотехнічна
конференція

Кількість
учасників
заходу від
факультету
11

Міжнародна
конференція

10

Всеукраїнська
науковопрактична
інтернет –
конференція
“Інноваційні
технології Вінницький національний Всеукраїнський
виробництва
та
переробки
аграрний університет
науковотваринницької продукції“
навчальний
консорціум
«Розмінування
акваторій: м. Кам’янець - Подільський Міжнародна
проблеми, теорія, практика та
науковоміжнародний
досвід»
17практична
19.05.2017 р.
конференція
«Тенденції
та
перспективи
м. ПереяславМіжнародна
розвитку науки і освіти в умовах
Хмельницький
науковоглобалізації» 29 вересня
практична
конференція
«Актуальні
питання
сучасної Національний університет Міжнародна
аграрної науки» 15 листопада
водного господарства та
науковоприродокористування
практична
конференція
«Інноваційні
технології
та
м. Тернопіль
Міжнародна
інтенсифікація
розвитку
науковонаціонального
виробництва»
практична
30.11.2017р.
конференція
«Стан і перспективи харчової
ТНТУ ім. І. Пулюя, м.
Міжнародна
науки та промисловості» 11-12
Тернопіль
науковожовтня
технічна
конференція
"Екологія і природокористування в
м. Тернопіль
Міжнародна
системі
оптимізації
відносин
науковоприроди і суспільства" 27-28
практична
квітня
конференція

6

5

4

5

3

3

3

7
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«Перспективи і тенденції розвитку
конструкцій та технічного сервісу
сільськогосподарських машин та
знарядь» 29-30 березня
«Сучасні
проблеми
взаємозамінності та стандартизації
у машинобудуванні» 5-6 квітня

«Contemporary research trends in
Agricultural
Engineering»,
присвячена 40-річчю факультету
інженерної продукції Краківського
аграрного
університету
25-27
вересня
Польсько
українська
агропродовольча конференція
1 грудня

м. Житомир

Миколаївський
національний аграрний
університет
м. Миколаїв

м. Краків, Республіка
Польща

м. Варшава, республіка
Польща

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
молодих
учених і
студентів
Міжнародна
наукова
конференція

Міжнародна
наукова
конференція

6

7

10

4

Таблиця 6.57
Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності, подані заявки на видачу охоронних документів на об’єкти права
інтелектуальної власності
Прізвище, ім’я та по
батькові
Грушецький С.М.,
Забара Є.В.,
Дудар М.О.
Грушецький С.М.

Дуганець В.І., Божок
А.М., Майсус В.В.,
Волинкін
М.П.,
Олексійко
С.Л.,
Пукас В.Л.
Дуганець В.І., Божок
А.М., Майсус В.В.,
Волинкін
М.П.,
Пукас
В.Л.,
Олексійко С.Л.

Вид охоронного
документу (патент на
винахід, корисну
Назва
модель, свідоцтво
про авторське право
на твір)
Роторний пристрій
Пат. № 113087
для обмолоту качанів
кукурудзи
Машини
і Свідоцтво № 69763
обладнання та їх
використання
у
тваринництві
Вакуумний
Пат. 113826 Україна,
двічідиференціальни МПК (2016.01) F02Р
й регулятор кута
5/00
випередження
запалювання
карбюраторного
двигуна
Стабілізатор тиску Пат. 114703 Україна,
палива
МПК (2017.01) G05B
13/00 G05D 16/00

Дата подачі заявки

заявл. 02.07. 2016

заявл. 10.11.2016

заявл. 16.09.16

заявл. 01.03.17
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Філенко
В.М.,
Дуганець В.І., Божок
А.М., Майсус В.В.,
Пукас
В.Л.,
Олексійко
С.Л.,
Волинкін М.П.
Бончик В.С., Заліско
В.В., Федірко П.П.

Подрібнювач
Пат. 117974 Україна,
рослинних стебел на МПК (2017.01) А01F
поверхні поля
29/00

Спосіб наплавлення
самозаточуючих лез
ріжучих
дискових
деталей
Пристрій
для
розхитування
застряглих
нерозірваних
снарядів
Вакуумвентиляційна
енергетична
установка
Транспортер
для
перевезення
поранених і хворих

Божок А.М., Окіпняк
А.С.
Окіпняк
Д.А.,
Григор’єв А.С.
Гуска В.М.
Божок А.М., Окіпняк
А.С.
Окіпняк
Д.А.,
Кирилюк Р.М
Божок А.М., Окіпняк
А.С.
Окіпняк
Д.А.,
Григор’єв А.С.
Фтемов Ю.Ф.
Божок А.М., Окіпняк Пристрій
для
А.С.
захисту
двигунів
Окіпняк Д.А.
армійських машин
від
аварій
та
неекономічних
режимів роботи
Божок А.М., Окіпняк Пристрій
для
А.С.
захисту двигунів від
Окіпняк Д.А.
розморожування
Божок А.М., Окіпняк Регулятор
тиску
А.С.
повітря
Окіпняк Д.А.
Гарасимчук
І.Д., Гідропневматичний
Божок А.М.
стабілізатор
тиску
систем автоматики

заявл. 01.03.17

Пат. 118354 U
Україна, МПК В 23
К 9 / 04

заявл. 19.12.2016.

Патент на корисну
модель
№ 112168

заявл. 04.05.2016

Патент на корисну
модель
№ 112431

заявл. 21.07.2016

Патент на корисну
модель
№ 112862

заявл. 28.07.2016

Патент на корисну
модель
№113782

заявл. 29.08.2016

Патент на корисну
модель
№115036
Патент на корисну
модель
№117485
Патент на корисну
модель №121319

заявл. 17.11.2016
заявл. 30.01.2017
заявл. 06.07.2017

Наукові публікації
Протягом 2017 року науково-педагогічними працівниками факультету
опубліковано 7 монографій, 74 наукових статей та отримано 13 патентів і
авторських свідоцтв (відповідно до таблиці 6.58).

Підсумки наукової діяльності у 2017 році
№з
/п
1

Таблиця 6.58

Назва кафедри

Монографії

Статті

«Енергетики та електротехнічні системи в
АПК»

Патенти і
авторські
свідоцтва

3

14

1
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2
3
4
5
6
7
8

«Охорони праці та фізичного виховання»
«Професійної освіти»
«Ремонту машин та енергообладнання»
«Сільськогосподарських
машин
і
механізованих технологій»
«Тракторів, автомобілів та енергетичних
засобів»
«Транспортних технологій та засобів АПК»
«Машиновикористання в АПК»
РАЗОМ:

1
1

11
17
6

6
1

1

4

-

-

2

3

1
7

12
8
74

2
13

Наукова робота зі студентами
1. Участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (прізвище,
ім’я, по батькові студента, курс, факультет, прізвище, ім’я, по батькові наукового
керівника, результати).
Володимир Головатий, студент 1стн курсу (“Кернел”), отримав диплом ІІІ
ступеня за олімпіаду та грамоту за кращу доповідь “Зміни в нормативноправовій базі стандартизації в зв'язку із вступом України до ЄС” у ІІ-му етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади із загально-професійної дисципліни
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», яка проходила 4-7
квітня 2017 року у Миколаївському національному аграрному університеті
проходив. Керівник: ст. викладач Кроль В.О.
17-19 травня 2017 року у Львівському національному аграрному
університеті м. Львів-Дубляни відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з
напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальності
«Енергетика сільськогосподарського виробництва», на якій Яковинен Роман
студент 5 курсу спеціальності «Енергетика сільськогосподарського
виробництва» посів ІІІ місце.
26 травня 2017 року у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України відбувся II-ий тур «Агродебатів», на якому II-ге
місце посів Сергій Погребняк, магістр 1 року навчання інженерно-технічного
факультету.
2. Участь у наукових конференціях.
ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих
науковців «Перші наукові кроки-2017»
Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта
Поділля», 14-16 березня 2017 року.
3. Публікації студентів.
3.1 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих
науковців «Перші наукові кроки-2017»
1. Андрусяк О.М. ПОДРІБНЮВАЧ ГІЛОК, ХМИЗУ, БАДИЛЛЯ
Керівник: професор Бендера І.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
2. Андрусяк О.М. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ
ЗАХИСТУ РОСЛИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Керівник: к.пед.н., доцент Окіпняк А.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
3. Асоян О.В. ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ – ПРУТКОВИХ
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СИНУСОЇДНИХ КОТКІВ
Керівник: к.т.н., доцент Ткач О.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
4. Бабак Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛИБОКОГО ОБРОБІТКУ
ГРУНТУ
Керівник: к.т.н., доцент Ткач О.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
5. Барабаш
О.Р.
ПРИВІД
РІЖУЧОГО
АПАРАТУ
ЖАТКИ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА
Керівник: к.т.н. Думанський О.В. Подільський
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Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
183. Шакін
Д.О.
ПРИСТОСУВАННЯ
ДЛЯ
ВИПРОБУВАННЯ
НАГНІТАЛЬНИХ КЛАПАНІВ ПАЛИВНИХ НАСОСІВ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
184. Шевага В.В. СПОСІБ ПОРОШКОВОГО ГАЗОФЛЮСОВОГО
ЗВАРЮВАННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
185. Шинкарик Р.Р. РОЗРОБКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ І
ЗАТОЧУВАННЯ
РОБОЧИХ
ПОВЕРХОНЬ
ДЕТАЛЕЙ
МАШИН
ЕЛЕКТРОФРИКЦІЙНИМ МЕТОДОМ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
186. Шклярук П.В. ЗМІЦНЕННЯ ГАЛТЕЛІВ ЧЕКАНКОЮ

260
Керівники: к.т.н., доцент Бончик В.В., асистент Оленюк О.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
187. Щербанюк Д.І. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТВЕРДОПАЛИВНОГО
ВОДОГРІЙНОГО ПІРОЛІЗНОГО КОТЛА
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
188. Язловіцький
В.В.
РОЗРОБКА
ПРИСТОСУВАННЯ
ДЛЯ
ВІДКРУЧУВАННЯ ТА ЗАВЕРТАННЯ ГАЙОК АВТОТРАКТОРНИХ КОЛІС
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
189. Янчишин А.О. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗБИРАННЯ І
СКЛАДАННЯ КРИШКИ ВВП ТРАКТОРА Т-150К
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
190. Яремчук Н.Я. РОЗРОБКА РОТОРНО-ПНЕВМАТИЧНОГО ДВИГУНА
Керівник: д.т.н., професор Водяник І.І. Подільський державний аграрнотехнічний університет
191. Яровий М.М. АВТОМАТИЧНА ЗЧІПКА
Керівники: к.т.н., доцент Замойська К.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
192. Яцко І.Д. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗБИРАННЯ ПРУТКОВОГО
ТРАНСПОРТЕРА КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
Бабій В.О. АВТОМАТИЗАЦІЯ НАПУВАННЯ ТВАРИН І ПТАХІВ
Керівник: ст. викладач Герасимов П. В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
193. Баюк Д.В. ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО
РЕГУЛЯТОРА МІК-25
Керівники: доцент Гарасимчук І.Д., доцент Потапський П.В Подільський
державний аграрно-технічний університет
194. Бендюжко В.П. СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
195. Боднарчук І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОВОГО ЗАХИСТУ СИСТЕМ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ РТП35/10 КВ
Керівники: к.т.н., доцент Михайлова Л.М.; к.т.н., доцент Дубік В.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
196. Бойчук В.С. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВОДОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ З
ГІДРОАКУМУЛЯТОРОМ
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В., к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
197. Бурячок В.А. РЕЖИМ ГАЛЬМУВАННЯ ПРОТИВВІМКНЕННЯМ
ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ
ПРИ НАКОПИЧЕННІ ПОТЕНЦІАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.
Подільський державний аграрно-технічний університет
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198. Вонсович О. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В
УКРАЇНІ
Керівник: к. с.-г. н., асистент Кирилюк Р.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
199. Гаджула
І.І.
СХЕМА
АВТОМАТИЧНОГО
ПОВТОРНОГО
ВКЛЮЧЕННЯ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО УСТРОЮ
Керівник: асистент Морозов В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
200. Головатюк І.В. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «КЕДР»
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрнотехнічний університет
201. Гороховський В.В. РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
202. Гребенюк А.М. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВОК ПРИПЛИВНОЇ
ВЕНТИЛЯЦІЇ
Керівник: ст. викладач Герасимов П. В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
203. Грицюк А.Г. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ МИЮЧИХ РОЗЧИНІВ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрнотехнічний університет
204. Гуцол Т.Д. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ
ПОШКОДЖЕННЯ ПОВІТРЯННИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Керівник: к.т.н., доцент Дубік В.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
205. Дармороз В.М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ
ШИН 110 КВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ РТП 110/10 КВ
Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; к.т.н., асистент Козак О.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
206. Джерелейко Г.А. УСТАНОВКА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА
Керівник: к.т.н., доцент Краснолуцький П.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
207. Дмитревич О.О. ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА МТР-44 В
ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
208. Дробний В.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ БАШТОВОЇ НАСОСНОЇ
УСТАНОВКИ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрнотехнічний університет
209. Дулепа
Д.В.
ПРИКЛАДИ
ВИКОРИСТАННЯ
ТАЙМЕРАЛІЧИЛЬНИКА МТЛ-32
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
210. Жук Ю.О. МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ЗАХИСТ ЛІНІЙ ТИПУ
«БРЕСЛЕР ШЛ 2606» НА РТП 110/35/10 КВ
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Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; асистент Горбовий О.В. Подільський
державний аграрно-технічний університет
211. Заболотний С.М. АНАЛІЗ ДВОКОНТУРНИХ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ
ЕНЕРГОУСТАНОВОК
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В., к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
212. Захаренко П.В. УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ СПРЯМОВАНОГО
ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЗАХИСТУ ЛІНІЇ 110 НА РТП 110/10КВ
Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; асистент Хворостовський В.Г.
Подільський державний аграрно-технічний університет
213. Кліментьєв Д.Р. ОСОБЛИВОСТІ КІНЕМАТИКИ ВІТРОДВИГУНА З
ШАРНІРНИМ КРІПЛЕННЯМ ЛОПАТЕЙ
Керівник: к.т.н., доцент Краснолуцький П.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
214. Кривий А.Р. РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ЛІНІЙ 10кВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
215. Кругляк Б.М. СПІВПРАЦЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА З СОНЯЧНИМИ
КОЛЕКТОРАМИ
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В., к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
216. Крупчак А.Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СИГНАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ РТП 35/10 КВ
Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; асистент Голобродський А.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
217. Кузик Р.М. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВПЛИВУ УМОВ УТРИМАННЯ ТВАРИН НА ВИТРАТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Керівник: к.т.н., доцент Михайлова Л.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
218. Куцяк М.О. РЕГУЛЯТОР ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ СУШІННЯ
ЗЕРНА
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрнотехнічний університет
219. Кшевецький В.В. СХЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО
РОЗВАНТАЖЕННЯ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО УСТРОЮ
Керівник: асистент Морозов В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
220. Леськов О.В. СХЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ СИЛОВИМ
ОБЛАДНАННЯМ ПС НА БАЗІ МРЗС-05
Керівник: асистент Морозов В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
221. Лобищев А.В. МЕХАНІЧНІ СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ У БАГАТОДВИГУНЕВОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ ДЛЯ
ДВИГУНЕВОГО РЕЖИМУ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Панцир Ю.І.
Подільський державний аграрно-технічний університет
222. Максимів В.П. РОЗДІЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕВЕРСИВНИМИ
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ТИРИСТОРНИМИ
ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ
ДЛЯ
ЗБУДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
Керівник: к.т.н., доцент Михайлова Л.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
223. Михайловська Н.О. ЕЛЕКТРОПРИВОД В УСТАНОВКАХ
ПАСТЕРИЗАЦІЇ МОЛОКА
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.
Подільський державний аграрно-технічний університет
224. Михайлюк О.В. ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЕРА МІК-51
ТА РЕГУЛЯТОРА МІК-21 В КОМПЛЕКСНІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОТЛА
ДКВР-20
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
225. Найдук С.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ БАШТОВИХ ВОДОНАСОСНИХ
УСТАНОВОК
Керівник: ст. викладач Герасимов П.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
226. Нестерук П.В. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ КРАПЛИННИМ
ЗРОШУВАННЯМ
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В., к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
227. Остафійчук О.В. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ
ТЕПЛА НА ОСНОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КОНТРОЛЕРА
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
228. Осядлий Н.О. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 10кВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
229. Павленко С.В. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСЕПТРОНА НА ЛЕП
ВИСОКИХ НАПРУГ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
230. Побережний В.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ
ТА
НАПРАВЛЕННОГО
СТРУМОВОГО
ЗАХИСТУ
НУЛЬОВОЇ
ПОСЛІДОВНОСТІ ЛЕП 110 КВ
Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; асистент Горбовий О.В. Подільський
державний аграрно-технічний університет
231. Повержук Б.О. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В РЕЗЕРВНОМУ ЗАПАСІ
ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ
Керівник: ст. викладач Герасимов П.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
232. Процюк В.І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИКОТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУ
НАПРУГОЮ 10КВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
233. Раєцький В.С. УПРАВЛІННЯ СЕКЦІОНУЮЧИМИ ПУНКТАМИ 0,38
КВ

264
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
234. Романюк А.М. КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В
РОЗПОДІЛЬЧІЙ
МЕРЕЖІ
ПІДПРИЄМСТВА
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ФАЗОРЕГУЛЯТОРА
Керівник: асистент Морозов В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
235. Савельєв В.І. ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
У СХЕМІ ПЛАВНОГО ПУСКУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ В УСТАНОВКАХ
ОЧИСНИХ СТІЧНИХ ВОД СОЛОДОВОГО ЗАВОДУ
Керівник: асистент Морозов В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
236. Савіцький О.К. СХЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ РТП35/10
КВ НА БАЗІ ПРИСТРОЮ 7SD522
Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; асистент Горбовий О.В. Подільський
державний аграрно-технічний університет
237. Саніцький Д.О. СХЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВКЛЮЧЕННЯ
РЕЗЕРВУ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ
Керівник: асистент Морозов В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
238. Скавронський А.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДСТАНЦІЙ РТП-35/10кВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
239. Скок
Д.О.
АВТОМАТИЧНЕ
КЕРУВАННЯ
СКРЕПЕРНОЮ
УСТАНОВКОЮ УС-15
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В., к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
240. Тарасов С.Е. УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ АВТОМАТИКИ І
УПРАВЛІННЯ ВИМИКАЧЕМ СТОРОНИ 110КВ НА РТП 110/10КВ
«МИХАЙЛІВКА»
Керівники: к.т.н., доцент Дубік В.М.; асистент Хворостовський В.Г.
Подільський державний аграрно-технічний університет
241. Ткачук Б.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВОК ПРИПЛИВНОЇ
ВЕНТИЛЯЦІЇ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрнотехнічний університет
242. Турун О.Л. ЕЛЕКТРОПРИВІД ПОДРІБНЮВАЧІВ КОРМІВ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.
Подільський державний аграрно-технічний університет
243. Федус
А.С.
МІКРОКОНТРОЛЕРНЕ
УПРАВЛІННЯ
ГАЗОРОЗРЯДНОЮ ЛАМПОЮ ВИСОКОГО ТИСКУ ДРТ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
244. Федчишин Р.М. ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ПЕТЛІ ФАЗА-НУЛЬ
Керівник: ст. викладач Герасимов П.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
245. Філіпчук Д.В. АВТОЗАВАНТАЖЕННЯ ЗВОЛОЖУВАЧІВ ПОВІТРЯ
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Керівник: ст. викладач Герасимов П.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
246. Худик О.В. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ЛІНІЙ 10кВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
247. Худяков
В.В.
ВИКОРИСТАННЯ
МІКРОПРОЦЕСОРНОГО
КОНТРОЛЕРА «РЕМІКОНТ» В СХЕМАХ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ
МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕНЬ (ПРИРОДНИЙ ГАЗ,
ПАЛИВО, ПОВІТРЯ)
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
248. Швець
С.Б.
АВТОМАТИЗАЦІЯ
ЛІНІЇ
КОРМОРОЗДАЧІ
КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ БКМ-3
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В., к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
249. Шпак А.В. СХЕМА РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ВИМИКАЧА ВВОДУ
СЕКЦІЙ НАПРУГОЮ 10-35 КВ РТП 35/10 КВ
Керівники: к.т.н., доцент Михайлова Л.М.; к.т.н., доцент Дубік В.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
250. Шуляк А.І. РЕЖИМ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ
ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Михайлова Л.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
251. Яворський Р.П. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ
РОЗЧИНУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В ТЕПЛИЦЯХ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрнотехнічний університет
252. Бартків О.Л. НАВЧАННЯ РИЗИКАМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ МІННОЇ БЕЗПЕКИ
Керівник: к.пед.н., доцент Окіпняк А.С. Подільський державний аграрнотехнічний університет
253. Бевзюк М.О. СТАН ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
РАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ
Керівник: викладач Хомовський О.І. Подільський державний аграрнотехнічний університет
254. Біленька А.В. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ
АПК
Керівник: к.с.-г.н., доцент Тиш М.А. Подільський державний аграрнотехнічний університет
255. Борисюк О. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ НА
ПРОФЕСІЇ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
СЬОГОДЕННЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
256. Вествальська О.М. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА АНАЛІЗ ПРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ
Керівник: к.с.-г.н., доцент Тиш М.А. Подільський державний аграрно-
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технічний університет
257. Вествальська О.М. САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА
СТАНОВЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
258. Воєвідко М.Д. НЕБЕЗПЕКА ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ
Керівник: доцент Окіпняк А.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
259. Волощук М.М. ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ЕТИКЕТУ В
ПОВСЯКДЕННІЙ КУЛЬТУРІ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
260. Голіней В.В. КОМПЕТЕНТНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ
СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В УМОВАХ ДВОЦИКЛОВОЇ
ПІДГОТОВКИ У ВУЗІ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
261. Головата К.М. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛА
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
262. Гординський Р.А. ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Керівник: викладач Хрунь Т.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
263. Грабчак В. ЗАГАРТОВУВАННЯ ВОДОЮ
Керівник: викладач Степанков С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
264. Грималюк Б.Г. СТРЕС НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойська К.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
265. Гудзь В.О. МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ЕМПІРИЧНОГО
ПІДХОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
266. Гудований В.М. РІВНЕВИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
267. Довганюк А.В. УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Керівник: к.с.-г.н., доцент Марущак А.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
268. Дудчак М.М. БІЗНЕС-ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СУОП
Керівник: к.т.н., доцент Супрович М.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
269. Забара Є.В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
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аграрно-технічний університет
270. Завадський Д.Д. ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОПЕРАТОРІВ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
271. Закревський Н.В. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
СТУДЕНТІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойська К.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
272. Захаркевич В. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЯК
ЕЛЕМЕНТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
273. Зельська В.В. ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СТУДЕНТІВ
Керівник: викладач Цимбалістий В.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
274. Зельська В.В. МОВНА МІНЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ
НЕОЛОГІЗМІВ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
275. Івасішин Б.С. БЕЗПЕКА У МІСЦЯХ МАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ
ЛЮДЕЙ
Керівник: к.в.н., доцент Бурлюк В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
276. Ковальчук А.І., Новак А.Я. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ЗВИЧКИ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
277. Кошинський НЕБЕЗПЕКА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Керівник: к.в.н., доцент Бурлюк В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
278. Кусенко Є.В. ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА У
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Керівник: асистент Красуцький О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
279. Ленькова І. СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Керівник: викладач Андреєв С.А. Подільський державний аграрнотехнічний університет
280. Лижнюк В. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ Й ОЦІНКИ КАТЕГОРІЇ
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
281. Лісніча В.В. ПСИХОЛОГІЯ ВЗАМОДІЇ З ТВАРИНАМИ ТА ЇЇ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
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282. Миськов П.В. СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Керівник: к.т.н., доцент Супрович М.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
283. Піскунова І.М. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ
СПІЛКУВАННІ
Керівник: асистент Красуцький О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
284.
Поплавська
В.І.
ПРОБЛЕМА
ПРОФЕСІЙНОЇ
МОВНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ШКІЛ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
285. Роман Р. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В
СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
286. Романюк В.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЕТИРИНАРІВ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний
аграрно-технічний університет
287. Руснак О.М. ВИМОГИ ДО СУОП В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ
УМОВАХ
Керівник: к.т.н., доцент Супрович М.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
288. Свістак В.Л. НЕБЕЗПЕКА – ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ШКОДИ
Керівник: к.т.н., доцент Замойська К.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
289. Сірант В.М. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В АПК»
Керівники: д.пед.н., професор Бендера І.М.; к.т.н., доцент Підлісний В. В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
290
Слизюк
В.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ
УМОВИ
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ
МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
291. Соловій В.І. ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА
УСПІШНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
292. Солоділов М.М. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ»
ДЛЯ СЛУХАЧІВ ОСВІТНЬО – НАУКОВОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР
ФІЛОСОФІЇ»
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
293. Таранський Я.І. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
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Керівник: к.т.н., доцент Замойська К.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
294. Тимцуник В.О. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойська К.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
295. Тихолаз С. ВПЛИВ ХАРАКТЕРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК
ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
296. Трояк С. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
297. Чепесюк І.В. ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У
ВУЗІ – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
298. Бачинський А.В. ПРОБЛЕМИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В
УКРАЇНІ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б.
Подільський державний аграрно-технічний університет
299. Берук Б.О. СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
300. Богомазюк В.О. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
НАСЛІДКІВ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
301 Борщ А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ
МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
302. Вересюк Я.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрнотехнічний університет
303. Віннічук М.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б.
Подільський державний аграрно-технічний університет
304. Владикіна В.О. ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Керівник: д.е.н., професор Іванишин В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
305. Вознюк А.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ:
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ПРАВОВІ НОВАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ВЛАСНИКІВ І ВОДІЇВ ТРАНСПОРТУ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А.
Подільський державний аграрно-технічний університет
306. Волощук А.О. ПРОГНОЗУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА
МАРШРУТІ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б.
Подільський державний аграрно-технічний університет
307. Гавриш А.А. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ
ТАХОГРАФІВ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
308. Гевак А.В. ЕКСПЕРТИЗА ДТП – ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А.
Подільський державний аграрно-технічний університет
309. Гламозда С.С. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
310. Горбатюк Д.О. МАСОВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВАНТАЖІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
311. Гудима Д.М. АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛИЦЬ ГОЛОВНА - ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ М.
ЧЕРНІВЦІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
312. Гуйван Д.С. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Керівники: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
313. Дудка Е.В. ТРАНСПОРТНО – ЕКСПЕДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
314. Закліцький М.В. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ВИКОНАННЯ ЗАЯВОК НА
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
315. Іванів О.А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
316.
Іванов
О.С.
СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б.
Подільський державний аграрно-технічний університет
317. Кобильчук А.О. ВАНТАЖІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
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Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
318.
Кожокар
М.В.
ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ СУЧАСНОГО МІСТА
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
319. Крисун С.О. ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
320. Крук С.О. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
321. Кубов С.В. ПРИЧИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А.
Подільський державний аграрно-технічний університет
322. Кубряк Д.А. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ
ПОТОКІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
323. Кузь Д.Ю. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
324. Кундель Б.А. ВПЛИВ ДОРОЖНІХ УМОВ НА БЕЗПЕКУ РУХУ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А.
Подільський державний аграрно-технічний університет
325.
Кушнір
Д.А.
ВИЯВЛЕННЯ
НЕБЕЗПЕЧНИХ
МІСЦЬ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МЕТОДОМ «КОЕФІЦІЄНТІВ БЕЗПЕКИ»
Керівник: д.е.н., професор Іванишин В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
326. Маринюк Є.Д. ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТРАНСПОРТОМ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
327. Мартинюк Д.М. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЗОННИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВАНТАЖІВ
АВТОМОБІЛЬНИМ
ТРАНСПОРТОМ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
328. Мацібора В.А. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА
АВТОМОБІЛЬНИМИ ЗЕРНОВОЗАМИ
Керівник: д.е.н., професор Іванишин В.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
329. Мельник Л.Б. СТРУКТУРА ПРОЕКТІВ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
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330. Михальчук Д.І. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
331. Мойсак Б.А. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ В
УКРАЇНІ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
332. Мороз Г.І. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ М. ДУНАЇВЦІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
333.
Павлюк
А.А.
ТРАНСПОРТ
І
РАЦІОНАЛЬНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
334. Паранчич В.І. АВАРІЙНІСТЬ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ВУЛИЧНОДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
335. Перун О.В. ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
336. Сидорук О.Ю. ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРОБКИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ
ВИДІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
337. Сікорський О.А. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ НА СВІТОВОМУ
РИНКУ ПОСЛУГ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
338. Сорочинський О.А. ВПЛИВ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ НА РІВЕНЬ
СОБІВАРТОСТІ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрнотехнічний університет
339. Теслюк Р.В. ТРАНСПОРТНО - ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
340. Федько А.Р. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
341.
Цуцман
Ю.С.
СУЧАСНІ
НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ
АВТОМАТИЗОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
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342. Чабан О.В. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА ТА
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
343. Шиян І.А. ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
344. Юрковський М.В. ВИНИКНЕННЯ ОМАННОГО ВИГЛЯДУ, ІЛЮЗІЇ
НА ДОРОГАХ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А.
Подільський державний аграрно-технічний університет
345. Якубовський О.М. ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕКИ НА
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний
аграрно-технічний університет
346. Ярмолюк М.М. ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА
ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
347. Яцемірський П.П. ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
3.2 Вісник Львівського національного аграрного університету
Регенерація теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації [Текст] /
О. Семенов, В. Підлісний, О. Слива, І. Якубов // Вісник Львівського
національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2017. – №
20. – С. 198-202.
3.3 Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта
Поділля»
Енергоефективна експлуатація холодильних установок [Текст] / О. Слива,
І. Якубов, О. Семенов // матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. “Аграрна наука
та освіта Поділля”, [Кам’янець - Подільський], 14-16 бер. 2017 р. – Кам’янець –
Подільський : ПДАТУ, 2017.
6.4.6 Організаційна робота
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Профорієнтаційна робота факультету організована у закріплених
загальноосвітніх закладах, технікумах, коледжах, районах Чернівецької, ІваноФранківської, Вінницької та Хмельницької області і має планомірний характер
відповідно до власних планів профорієнтаційної роботи.
Викладачі факультету постійно проводять профорієнтаційну роботу у
коледжах і технікумах професійно-технічних училищах та загальноосвітніх
школах
Науково-педагогічні працівники факультету беруть участь у проведенні
масових заходів профорієнтаційної спрямованості (Днів відкритих дверей,
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«Ярмарок професій»), турнірів, олімпіад.
Таблиця 6.59
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Профорієнтаційний захід (місце і
дата проведення)

Хто проводив
(кафедра, викладач)

Індивідуальна
робота
із
абітурієнтами
у
період
додаткового (осіннього) набору,
вересень-листопад 2017р.

Кафедра РМiЕО,
Федірко П.П.
Оленюк О.А.,
Дудчак Т.В.

Профорієнтаційна
робота
в
районному центрі зайнятості під
час проведення занять на курсах
підвищення
кваліфікації
за
напрямом «Експлуатація і ремонт
новітніх видів автотранспорту і
тракторів».
14.03.
2017
і
17.10.2017р.
Проведено
«День
відкритих
дверей
ПДАТУ»
на
базі
Кам’янець-Подільського
районного центру зайнятості
20.10.2017

Кафедра РМiЕО,
Федірко П.П.
Бончик В.С.

Кафедра РМіЕО,
Федірко П.П.

Проявили ініціативу
навчатись
(скільки і на яку спеціальність
і форму)
Виявили бажання навчатись і
поступили на навчання на
заочну форму спеціальності
208
«Агроінженерія»
6
чоловік
Були присутні 34 курсанти,
виявили бажання навчатись
на денній формі спеціальності
208 «Агроінженерія» – 7
студентів

Були присутні 26 запрошених
(випускників технікумів і
коледжів), виявили бажання
навчатись на денній формі
спеціальності
208
«Агроінженерія» – 14 чоловік
(список додається)
Зустріч з учнями НВК № 9 ім. Кафедра РМіЕО,
Були присутні 32 учні,
А. Трояна 11 класу, класний Дудчак Т.В., Корчак виявили бажання навчатись
керівник Пятковська С.В.
М.М.
на денній формі спеціальності
208 «Агроінженерія» –1 учень
Зустріч з батьками та учнями Кафедра РМіЕО,
Були присутні 30 учнів,
Кам’янець-Подільського НВК № Корчак М.М., Дудчак виявили бажання навчатись
7
Т.В.
на денній формі навчання
спеціальності
208
«Агроінженерія» –1 учень
Індивідуальна
робота
з Кафедра РМіЕО,
Були
присутні:
16
випускниками коледжу ПДАТУ
Корчак М.М.
випускників.
Виявили
бажання навчатися на заочній
формі навчання спеціальності
208
«Агроінженерія»
1
випускник: Янковський О.О.
(1990 р.н.)
Зустріч з батьками та учнями 11- Кафедра РМіЕО,
Були присутні 28 учнів,
го класу Дунаївської середньої Бончик В.С.
виявили бажання навчатись
школи Кременецького району
на денній формі спеціальності
Тернопільської області, а також
208 «Агроінженерія» – 2 учні
проведена зустріч з директором
школи – Чоповським Миколою
Федоровичем
щодо
вступу
випускників до Подільського
державного аграрно-технічного
університету – у 2018 році.
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Зустріч з батьками та учнями
Кам’янець-Подільської ЗОШ №5,
учні 11-го класу, що виявили
бажання навчатись у ПДАТУ
після закінчення школи
Зустріч з батьками та учнями
Проскурівської
ЗОШ І-ІІІ
ступеня Ярмолинецького району
що виявили бажання навчатись у
ПДАТУ після закінчення школи
26.10.2017р.
Профорієнтаційна робота яка
закінчилась вступом в ПДАТУ

Кафедра РМіЕО,
Оленюк О.А.

Були присутні 26 учнів,
виявили бажання навчатись
на денній формі спеціальності
208 «Агроінженерія» –2 учні

Кафедра РМіЕО,
Оленюк О.А.

виявили бажання навчатись
на денній формі спеціальності
208 «Агроінженерія» –3 учні :
Ковальчук Б.А., Герасименюк
Я.В, Змерзла А.О.

Кафедра РМiЕО,
Дудчак Т.В.

Проведено
«День
відкритих
дверей ПДАТУ» з учнями
Заболотнівського ВПУ №31 ім.
Д.К. Заболотного
Профорієнтаційна робота яка
закінчилась вступом в ПДАТУ

Кафедра РМiЕО,
Федірко П.П.,
Кроль В.О.

Ярош А. заочна форма
навчання, студент інженернотехнічного
факультету,
спеціальності
141
"Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка".
Хмелюк
В.М.
магістр
економічного факультету.
Рашовський О. денна форма
СТН, студент інженернотехнічного
факультету,
спеціальності
"Агроінженерія".
Раєвський
А.
студент
економічного факультету.

Кафедра РМiЕО,
Оленюк О.А.

Богдан Іван Васильович
Фаріон Іван Юрійович
Миць Петро Григорович
Накай
Станіслав
Олександрович
Соколівський Віталій
Цимбалюк
Олександра
Олександрівна

Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
Завідувач кафедри сільськогосподарських машин і механізованих
технологій, професор РУДЬ Анатолій Володимирович провів профорієнтаційну
роботу з випускниками Городоччини, зокрема Лісоводської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів де директором Оксана Антонівна МИХАЙЛОВА.
Анатолій Володимирович розповів випускникам, їх батькам і вчителям про
спеціальності за якими можна навчатися у Подільському державному аграрнотехнічному університеті. Були роздані буклети з інформацією про вступ до
університету.
Випускник 11 класу Ростислав Олександрович БОРОВИК виявив особливе
бажання навчатися за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка».
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У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулося засідання
журі з визначення кращих учнівських науково-дослідних робіт ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу для подання їх до ІІІ Всеукраїнського туру.
В конкурсі брали участь учні всіх районів Хмельницької області. Член журі
професор Рудь А.В. виступив перед конкурсантами з профорієнтаційною
роботою щодо подальшого навчання за всіма спеціальностями, які є в нашому
університеті. Учні виявили зацікавленість і отримали пакет профорієнтаційних
матеріалів з адресою і телефонами університету.
Кафедра транспортних технологій
Профорієнтаційна робота проводилась у наступних закладах: Чернівецький
транспортний коледж, Вінницький технічний коледж, Новоушицький коледж
ПДАТУ, шкільні заклади та Вінницької області.
Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
За кафедрою тракторів, автомобілів та енергетичних засобів закріплено
навчально-освітні заклади Барського та Мурованокуриловецького районів
Вінницької області для проведення профорієнтаційної роботи. В районні
департаменти освіти Барського та Мурованокуриловецького районів направлені
оголошення про прийом абітурієнтів у 2018 році на денну та заочну форми
навчання за ОКР бакалавр, магістр. Організовано виїзд співробітників кафедри
(Дуганець В.І., Майсус В.В., Волинкін М.П.) до навчальних закладів Барського
та Мурованокуриловецького районів Вінницької області для зустрічі з учнями
випускних класів шкіл.
Організовано також зустрічі з учнями Врублівецької ЗОШ, Дерев’янської
ЗОШ І-ІІІ ступенів та Рогізнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Китайгородської
сільської ради, Китайгородського навчально-виховного комплексу у складі ЗОШ
І-ІІІ ступенів, Грушівського навчально-виховного комплексу
«ЗОШ І-ІІІ
ступенів і агротехнічний ліцей», Баговецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гуменецької
ЗОШ, НВК №16 м. Кам’янець-Подільський, середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області.
Організовано зустрічі із студентами коледжу ПДАТУ та Борщівського
коледжу, з випускниками Володимир-Волинського агротехнічного коледжу
м. Володимир-Волинський Волинської області, Сокирянського вищого
професійного училища №23 смт. Сокиряни Чернівецької області, Балинського
вищого професійного училища № 38 с. Балин Дунаєвецького району
Хмельницької області, Новоушицького коледжу ПДАТУ.
Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
Кафедра енергетика та електротехнічних систем в АПК
1. Перевезено матеріально-технічну базу кафедри з 5 та 6-го корпусів у
н.к.3..
2. Оновлено стенди в коридорах 3 н.к. – 18 шт.
3. Придбано за кошти спонсорів 7 фотоелектричних батарей потужністю 50
та 150 Вт та контролери для їх роботи
Кафедра охорони праці та фізичного виховання
1. Було оновлено 23 стенда в навчальних лабораторіях корпусу №3.
Кафедра ремонту машин та енергообладнання
1. За рахунок госпдоговірної тематики було придбане обладнання для
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сушіння електродів і флюсів та вимірювальний інструмент.
2. Колектив кафедри РМіЕО у поточному 2017р провів наступні ремонтні
роботи обладнання:
3. В аудиторії № 105 - відремонтована коробка передач верстата Б75П;
4. В аудиторії № 111 - відремонтована наплавочну головку до
зварювального трактора під шаром флюсу.
5. В аудиторії № 110 - проведено технічне обслуговування ковальського
молота; поновлені наждачні круги до обдирочно-шліфувального верстата;
6. В аудиторії № 114 - поновлені навчальні стенди;
7. В аудиторії № 109 - відремонтовані парти і стільці.
8. В аудиторії № 118 - відремонтована дошка;
9. В аудиторії №121 - відновлена працездатність приладів Брінелля.
10. В аудиторії №203 - виготовлені 2 стенди з дисципліни «Ремонт машин і
обладнання»;
11. В аудиторії №204 - відновлено освітлення;
12. В аудиторії №205 - відремонтований хонінгувальний верстат.
Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
1. Колектив кафедри провів робота з відновлення роботоздатності
штангового обприскувача ОП-2000-2-01, який переобладнано апаратурою
HARDI і здійснювався технічно-технологічний супровід обприскування посівів
польових культур у науково-виробничому центрі «Поділля» Подільського
державного аграрно-технічного університету у вегетаційний період 2017 року.
2. Виготовлено на кафедрі машину ВС-0,4 для підкопування саджанців
плодових дерев, проведено її виробничі випробування та використання у
науковому саду Подільського державного аграрно-технічного університету.
Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
1. Виконано поточний ремонт (штукатурка, побілка, фарбування панелей,
оновлення стендів, плакатів, наочних зразків) в аудиторіях для проведення
лабораторно-практичних занять з конструкції тракторів та автомобілів у
підвальному приміщенні корпусу № 7.
Таблиця 6.60
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2017р.

№
з/п
1.
2.
3.
4.

Найменування навчального
закладу, підприємства,
Вид і форма
організації, установи, де
навчання
проводилось навчання
Кафедра охорони праці та фізичного виховання
Степанков С.П.
Викладач
Курси
з
Кам’янець-Подільський
підвищення
Цимбалістий В.М. Викладач
національний університет ім..
кваліфікації,
Андреєв С.А.
Викладач
Івана Огієнка
стаціонар
Кафедра професійної освіти
Книш
Олена Кандидат
Ізраїль
Очна участь
Вікторівна
філологічних
наук,
асистент
Кафедра ремонту машин та енергообладнання
Прізвище,ім’я, по
батькові

Посада, вчене
звання і
ступінь
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5.

6.

7.

Бончик В.С.

К.т.н., доцент

Відкрите акціонерне товариство
КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ
Кафедра транспортних технологій та засобів в АПК
Іванишин
Професор
Краківський
аграрний
Володимир
кафедри,
університет
(республіка
Васильович
ректор
Польща)
університету.
Доктор
економічних
наук
Гуцол
Тарас Доцент
Краківський
аграрний
Дмитрович
кафедри,
університет
(республіка
проректор з Польща)
науковопедагогічної і
виховної
роботи,
кандидат
технічних
наук

Стажування

Довгострокове
стажування

Довгострокове
стажування
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6.4.7 Виховна робота
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Таблиця 6.61

Виховні заходи

ЗМІСТ РОБОТИ
«Круглий стіл» «Степан Бандера Бандера –
герой чи зрадник? Ракурс у історію»
«Рідно мово, хто без тебе я?» захід до Дня
рідної мови
Зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної
війни, воїнами АТО
Організація та проведення з святкового
мистецько-розважального заходу «Кохання з
першого погляду» до Дня Святого Валентина
Оформлення тематичної полички «145 років
від дня народження Лесі Українки –
української поетеси (1871 – 1913)»
Проведення Тижня вшанування пам’яті Т.Г.
Шевченка (за окремим планом)
Проведення
анкетування
студентів
університету: 4 курсу – «Моє професійне
кредо», 5 курсу – «Мої професійні
домагання»
Проведення
загально
університетського
заходу до Міжнародного жіночого дня 8-го
Березня «Міс красуня університету»
«Шевченківські дні» в університеті (відкриті
читання, концерт)

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ
ЛЮТИЙ
Лютий
Лютий
Лютий
Лютий
Лютий
БЕРЕЗЕНЬ
Березень
Березень

7.03
12-13.03

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
Куратори груп, кафедра філософії,
історії, права
Куратори груп, викладачі-філологи

ПРИМІТКИ
Виконано
Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Студентський профком університету

Виконано

Координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., викладачі-філологи, бібліотека
університету

Виконано

Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., викладачі-філологи, куратори груп
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., кафедра професійної освіти

Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П.
Координатор з вих.роботи Прокопова О.
П., викладачі-філологи

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

280
10.

Березень

Бібліотека
філологи

викладачі-

Виконано

Березень

Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., кафедра філософії, історії та права
Куратори академічних груп
Куратори академічних груп

Виконано

Протягом року

Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., кафедра історії, куратори груп

Виконано

Організація
та
проведення
загально
університетської лекції з елементами бесіди,
залученням фахівців і мультимедіа (до Дня
боротьби з торгівлею людьми)
Бесіда «Роман Шухевич – головний командир
УПА – приклад чинного патріота»
Диспут «Непізнаний Шевченко»

Березень

Виконано

Відвідування пам’яток культури та історії
Кам’янця-Подільського
Диспут «Місце сучасної жінки»
Бесіда «Подорож в англомовні країни»
Проведення екологічної акції до Великодніх
свят «Очистимо наш дім»

Березень

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра філософії,
історії та права, кафедра інформатики
Кафедра філософії, історії і права,
куратори груп
Викладачі-філологи,
бібліотека
університету, куратори груп,
Куратори академічних груп

Виконано
Виконано
Виконано

22.

Заходи до Дня поезії

22-23.03

23.

Заходи до Міжнародного дня театру

Куратори академічних груп
Куратори груп, кафедра іноземної мови
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук
Ю.Ф.,
координатор
з
вих.роботи Прокопова О.П.
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, викладачі-філологи,
бібліотека університету, куратори груп
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, викладачі-філологи,
бібліотека університету, куратори груп

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Художньо-документальна
та
книжкова
виставка, присвячена дню народження Т.Г.
Шевченка
Відзначання Дня пам'яті жертв голодомору в
Україні
Лекція «Історія математики як науки»
Диспут «Ненормативна лексика. Вчимося
правильно розмовляти»
Розробка та проведення виставок, тематичних
інформаційних стендів та ін., присвячених
державній символіці Україні, визначним
подіям історії, видатним українцям.

Березень
Березень

Березень
Березень

Березень
Березень
Березень

27.03

університету,

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано

281
24.
25.

Бесіда: «Людина серед людей. Людські
чесноти. Милосердя»
Оформлення тематичної полички «135 років
від дня народження Марійки Підгірянки –
української поетеси (1881 – 1963)»

26.

Відзначення Дня сміху

27.

Екскурсія
до
міської
бібліотеки
до
Всесвітнього дня книги
Бесіда зі студентами «Значення книги в житті
людини»
Конкурс студентських фотографій «Погляд у
минуле»

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Березень

Куратори академічних груп

Виконано

29.03.16

Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, викладачі-філологи,
бібліотека університету

Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П..
Куратори академічних груп, бібліотека
університету

Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, кафедра професійної
освіти

Виконано

Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П.,
куратори
груп,
літературномистецький гурток
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, викладачі-філологи
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, кафедра філософії,
історії та права
Куратори академічних груп
Куратори академічних груп

Виконано

Голова студентського профкому

Виконано

КВІТЕНЬ
2.04
Квітень

2.04-15.04

Проведення бесід на теми моралі та етики:
«Як організувати свій робочій день» (1 курс),
«Скажи хто твій друг» (2 курс), «У кожного
свій шлях в житті» (4-5 курси)
Відзначення Дня театру

Квітень

Проведення факультетського конкурсу „Лист
мамі”
Випуск буклетів ««Національно-патріотичне
виховання: у розрізі вимог ХХІ ст.»

Квітень

Лекція «Краса та велич наших поетів»
Лекція «Статистика та її роль у житті
людини»
Свято присвячене Дню сміху
1
квітня

6.04

Двічі на рік
Квітень
Квітень
1.04

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

282
36.

Проведення Дня здоров’я на факультеті
(веселі старти)

10-11.04

37.

11.04

38.

Толока. Прибирання прилеглих приміщень
біля гуртожитків
Інтернет-конкурс «Міс і містер спорту
Подільського державного аграрно-технічного
університету»

10-30.04

39.

Вечір студентської поезії

Квітень

40.

Великодня толока
університету

саду

Квітень

41.
42.

Бесіда «Країна, мову якої я вивчаю»
Відкрита загально факультетська лекція з
елементами відеоряду на тему «Дзвони
Чорнобиля»

Квітень
26.04

43.

Організація та проведення «Агроуніфест»

Квітень

44.

Організація
та
випускників»

«Зустрічі

Квітень

45.

Організація та проведення заходу «Софіївські
зорі»

КвітеньТравень

46.

в

Ботанічному

проведення

Заходи до Дня Перемоги та Дня пам’яті та
примирення (за окремим планом)

ТРАВЕНЬ
Травень

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра охорони
безпеки життєдіяльності та фізичного
виховання
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., куратори груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра інформатики,
куратори груп
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп, викладачі-філологи
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори груп
Куратори груп, кафедра іноземної мови
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О. П., куратори груп, кафедра
філософії, історії та права
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П.
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П.
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П.

Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
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47.

«З весною в серці»: конкурс студентської
творчості: вірші, малюнки, підробки, тощо

Травень

48.

Відзначення Дня Європи (за окремим
планом)
Тиждень матері і сім'ї. Випуск стіннівок,
зустрічі з батьками студентів. Розсилка подяк
батькам найкращих студентів факультету.

Травень

49.

Травень

Виконано
Виконано
Виконано

50.
51.

Лекція «Генії українського народу»
Проведення Тижня науки (за окремим
планом)

52.

Відзначення Дня вишиванки

53.

Проведення
усних
журналів
«День
Слов'янської писемності та культури» для
студентів 1-4 курсів.
Проведення бесіди на теми: «Релігія в
нашому житті»; «Християнські цінності й
сучасна молодь»; «Великодні свята в Україні»

Травень
Травень

Куратори академічних груп

Виконано

Лекція «Методика вивчення іноземної мови»
Підведення
підсумків
і
нагородження
переможців конкурсу «Краща академічна
група»
«Народна психологія» (вивчення звичаїв,
традицій, обрядів українського народу)

Травень
Травеньчервень

Куратори груп, кафедра іноземної мови
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи Павельчук Ю.Ф., координатор з
вих. роботи Прокопова О. П.
Куратори груп, кафедра філософії, історії
та права

Виконано
Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп

Виконано

54.

55.
56.
57.
58.

Випуск
стіннівок
фотовиставок.

та

Травень
Травень

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп, кафедра історії
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи Павельчук Ю.Ф., координатор з
вих. роботи Прокопова О.П., куратори
академічних груп
Куратори академічних груп
Заст. декана з наук. роботи Дуганець В.І.,
заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф.
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи Павельчук Ю.Ф., координатор з
вих. роботи Прокопова О. П.
Куратори
груп, викладачі-філологи,
бібліотека університету

21.05

тематичних

Двіччі на рік (Травень)
ЧЕРВЕНЬ
Протягом року

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
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59.

Бесіда-інструктаж із безпеки життєдіяльності
на літній період
Проведення заходів до Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Перевірка журналів з ведення виховної
роботи кураторами академічних груп
Відзначення Дня молоді

Червень

63.

Оформлення тематичної полички «Основний
закон держави» (до Дня Конституції України)

28.06

64.

Проведення засідання інженерно-технічного
факультету: «Про підсумки роботи кураторів
та заступника декана з виховної роботи у
2016-2017 навчальному році»

ЧервеньЛипень

65.

Участь у підготовці та проведенні свята
університету «Посвята у студенти»

66.

Підготовка та проведення
зустрічі
першокурсників
з
професорськовикладацьким складом та студентським
активом факультету
Проведення першої тематичної лекції по
групам та курсам

60.
61.
62.

67.

68.

Проведення тематичних кураторських годин
національно-патріотичного
спрямування
«Національно-патріотичне
виховання
та
національні цінності»

22.06
Червень
24.06

ВЕРЕСЕНЬ
до 30.08

до 30.08.

01.09.

Протягом року

Куратори академічних груп

Виконано

Координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф.
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Декан, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори груп

Виконано

Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи Павельчук Ю.Ф., координатор з
вих. роботи Прокопова О.П., куратори
академічних груп
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи Павельчук Ю. Ф., координатор з
вих. роботи Прокопова О. П., куратори
груп
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи Павельчук Ю. Ф., координатор з
вих. роботи Прокопова О. П., куратори
груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук Ю.
Ф., координатор з вих. роботи Прокопова
О. П., куратори груп

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
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69.

70.
71.

72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Проведення
анкетування
студентів
університету: 1 курсу - «Розкажи про себе», 2
курсу - «Я і моя група», 3 - курсу «Мої плани
і плани моєї групи»
Затвердження списків старост і кураторів в
академічних групах факультету
Анкетування студентів перших курсів
факультету з метою виявлення творчого
потенціалу, обдарованих студентів, осіб із
організаційними якостями та спортивними
інтересами
Лекція-диспут «Хто такий поліглот?»
Профілактика поширення ксенофобських і
расистських проявів серед дітей
Розробка інформаційних листів на допомогу
студентам щодо структури університету,
прізвищ посадових осіб, розміщення (адреси)
відповідних структур
Проведення анкетування зі студентами 2-3
курсів з питань боротьби з корупцією та
хабарництвом
Лекція «Культура мовлення»
Проведення відкритих кураторських годин (за
окремим планом)
Організація відвідування студентами 1-го
курсу Музею історії ПДАТУ
Проведення бесід до Міжнародного Дня
грамотності «Учитель – професія від Бога»
Проведення усного журналу для студентів 1го курсу “Кам’янець — квітка на камені”
«Що таке демократія?» (перегляд-полеміка до
Міжнародного дня демократії, проголошеного
Генеральною Асамблеєю ООН)

11-15.09

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори академічних груп

Виконано

Перша декада вересня

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.

Виконано

Перша декада вересня

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп.

Виконано

Вересень
Вересень

Куратори груп, кафедра іноземної мови
Куратори академічних груп

Виконано
Виконано

Вересень

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп.

Виконано

25-30.09

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О.П.
Куратори академічних груп
Координатор з вих. роботи Прокопова О.
П., куратори груп
Куратори академічних груп

Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О. П.
Куратори академічних груп

Виконано

Бібліотека університету, куратори груп,
кафедра філософії, історії та права

Виконано

Вересень
Протягом року
Вересень
08.09.
Вересень
15.09

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
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82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.

Розробка зразків анкетування та програми
вивчення студентської групи
Проведення
психолого-педагогічних
досліджень зі студентами других курсів
Обробка психолого-педагогічних досліджень
зі студентами других курсів
Проведення
відкритої
загально
факультетської
лекції та відеоряду,
присвячених Дню партизанської слави на
тему «Ніхто не забутий, ніщо не забуте...»

Вересень

Куратори груп, психологічна служба
університету
Куратори груп, психологічна служба
університету
Куратори груп, психологічна служба
університету
Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп, кафедра філософії,
історії та права

Виконано

Організація та проведення лекції-диспуту на
тему «Мої громадянські права та обов’язки»
(на базі гуртожитків)
Залучення студентів до науково-дослідної
роботи
Бесіда зі студентами факультету «Культура
спілкування»

Вересень

Координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп, кафедра філософії,
історії та права
Куратори академічних груп, викладачіпредметники
Координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., викладачі-філологи

Виконано

Організація та проведення «круглих столів»
на тему «Моральні аспекти поведінки в
молодіжному
середовищі»
(на
базі
гуртожитків)
Проведення заняття Школи кураторів з
питання форм і методів роботи на
кураторських годинах.
Підведення підсумків роботи в 2016 – 2017
н.р., конкурсів
«Кращий студент року»,
«Кращий куратор», «Краща студентська
академічна група» інженерно-технічного
факультету. Планування роботи на 2017-2018
н.р.
Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек.

Вересень

Куратори груп, психологічна служба
університету

Виконано

20.09

Координатор з вих. роботи Прокопова
О.П.

Виконано

ВересеньЖовтень

Заст. з вих. роботи Павельчук Ю.Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О.П., куратори груп.

Виконано

29.09

Куратори академічних груп, бібліотека
університету

Виконано

Вересень
Вересень
Вересень

Вересень
Вересень

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
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ЖОВТЕНЬ
Жовтень

93.

Проведення творчої акції «Наша родина –
єдина Україна»

94.

Проведення семінар-наради з кураторами
академічних груп перших курсів

Жовтень

95.

Лекції на тему «Видатні математики
сучасності»
Підготовка та проведення заходів до Дня
вчителя

Жовтень

96.
97.
98.
99.

100.

101.
102.

Жовтень

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори
груп, головний редактор газети
«Вісник університету».
Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П.
Куратори академічних груп

Виконано

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П..
Куратори академічних груп

Виконано

Бесіди на тему «Основи ділової етики та
Жовтень
деонтології»
Організація
та
проведення
Тижнів Протягом року, (згідно з Деканат, заст. декана з виховної
факультетів
графіком)
роботи Павельчук Ю.Ф., координатор
з вих. роботи Прокопова О.П..
Виховний
захід
«Шляхи
подолання
Жовтень
Заст. декана з виховної роботи
насильства в сім’ї» (до Міжнародного дня
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
боротьби проти насилля)
роботи Прокопова О.П., психологічна
служба університету
Конкурс фотографій і плакатів на тему «Ні
Жовтень
Заст. декана з виховної роботи
насильству в сім’ї»
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори
груп
Бесіда на тему «Знання іноземної мови –
Жовтень
Куратори груп, кафедра іноземної
запорука успіху в сучасному суспільстві»
мови
Підготовка та проведення круглих столів для
Жовтень
Координатор з вих. роботи Прокопова
студентів 1-3 курсів факультету «Україна
О. П., куратори груп
єдина!»

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано

Виконано
Виконано
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103.

Відзначання Дня українського козацтва та
Дня захисника Вітчизни

12.10

104.

Підготовка
та
проведення
заходів
присвячених річниці заснування Подільського
державного аграрно-технічного університету

23.10

105.

Бесіда про режим роботи й відпочинку
студента в навчальний період

Жовтень

106.

Проведення батьківських зборів на першому
курсах

Жовтень

107.

Кураторська година «Вивчення проблем
адаптації студентів до навчання у вузі»
Проблеми
екології
мовно-культурного
простору
Конкурс читців «Страшні слова, коли вони
мовчать..»

Жовтень

110.

Відзначення Дня автомобіліста

26 – 27.10

111.

Проведення анкетування студентів 2-х курсів
всіх факультетів: «Я і куратор»

ЖовтеньЛистопад

112.

Організація виховних годин:
а) «Жінка у міжнародному житті»;
б) «І дія, і слово, і відпочинок»;
в) «Виховання людини – громадянина нової
якості»

Жовтень

108.
109.

Жовтень
Жовтень

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П..
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи
Павельчук
Ю.
Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О. П.
Координатор з вих. роботи Прокопова
О.
П.,
медичні
працівники
університету
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з
навч. роботи Слободян С.Б., заст.
декана з вих. роботи Павельчук Ю.
Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова
О.П.,
куратори
академічних груп
Куратори
академічних
груп,
психологічна служба університету
Куратори академічних груп

Виконано

Координатор з вих. роботи Прокопова
О. П., куратори академічних груп,
викладачі-філологи
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П..
Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П..
Координатор з вих. роботи Прокопова
О. П., куратори академічних груп

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
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ЛИСТОПАД
6-8.11

113.

Курс лекцій для студентів факультету на тему
«Наркоманія та наркотична залежність»

114.

Заходи, присвячені Міжнародному дню КВК

115.
116.

«Конкурс кмітливих математиків»
Конкурс на кращу кімнату в гуртожитку

117.

Відзначання
писемності

Дня української мови та

09.11.

118.

Науково-практична конференція на тему
«Двомовність в Україні: загроза чи
реальність?» до Дня української писемності
та мови
Конкурс стінгазет до Дня студента

10.11

Бесіда «Толерантність врятує світ» до дня
Толерантності
Проведення заходів із нагоди Дня студента

16.11

122.

Заходи до дня працівників агропромислового
комплексу України

22.11

123.

Бесіда «Весільна обрядовість українців:
відродження традицій і звичаїв у вихованні
підростаючого покоління»

Листопад

119.

120.
121.

7.11
Листопад
Листопад

14.11

17.11

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П.
Куратори академічних груп
Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П.
Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., викладачі
філологи
Координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., викладачі філологи,
куратори груп

Виконано

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., голова
студентського профкому
Куратори академічних груп

Виконано

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П.
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П.
Куратори академічних груп

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано
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124.
125.
126.

127.

128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.

Літературна година «Бринить-співає наша
мова, чарує, тішить і п`янить»
Лекція на тему «Доцільність вивчення
іноземної мови»
Організація показу фільмів під назвою
«Техногеноцид»:
а)
сімнадцять
методів
знищення
українства;
б)
боротьба космополітів за те, щоб
українці ніколи не прийшли до влади та ін.
(до дня голодомору в Україні)
Акція «Запали свічку!» в рамках відзначення
Дня пам’яті жертв голодомору

Листопад

Куратори академічних груп

Виконано

Листопал

Куратори груп, кафедра іноземної
мови
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра філософії,
історії та права

Виконано

Виконано

Проведення тематичного заходу «Живі
смолоскипи говорять з порогу смерті» (до
річниці голодомору)
Заняття Школи кураторів, обговорення теми
«Опора в колективі на лідера»

24.11

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори
груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра професійної
освіти
Куратори
академічних
груп,
психологічна служба університету
Декан Панцир Ю.І., заст. декана з вих.
роботи
Павельчук
Ю.
Ф.,
координатор з вих. роботи Прокопова
О. П.
Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., куратори груп
Куратори груп, психологічна служба
університету
Куратори академічних груп

Листопад

22-23.11

Листопад

Проведення
психолого-педагогічних
досліджень зі студентами третіх курсів
Проведення
загально
університетської
тематичної лекції, присвяченої Дню пам’яті
жертв голодоморів (1932-33, 1946-47 рр.) в
Україні
Акція «Здай кров – урятуй життя!

Листопад

Підготовка загального звіту психологічних
обстежень
Бесіда на тему: «Особливості виховання
студентів у період комп’ютеризації»

вересень-листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано

291
135.

Проведення анкетування студентів 1 - 4
курсів: «ПДАТУ – очима студентів»

ЛистопадГрудень

136.

Диспут
«Чи
поводитися?»

Листопад

137.

Залучення
студентів
до
проведення
благодійних акцій «Янголи поруч» і «Святий
Миколай приходить до кожної дитини»

138.

Грудень

139.

Бесіда «Формування здорового способу
життя. Від екології душі – до екології
довкілля»
Відзначення Всеукраїнського тижня права

140.
141.

Диспут «У світі інформативних технологій»
Відзначення Дня благодійництва

Грудень
13.12

142.

Літературний захід «Андріївські вечорниці»

13.12

143.

Лекція-диспут «Комп’ютеризація – це прорив
майбутнього чи похибка минулого?»
Проведення Дня здоров’я на факультеті

Грудень

Бесіда «Здоровий спосіб життя – обов’язкова
передумова збереження і зміцнення здоров’я»

Грудень

144.

145.

вміємо

ми

правильно

ГРУДЕНЬ
Грудень

7.12

Грудень

Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра професійної
освіти
Куратори академічних груп

Виконано

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори
груп
Куратори академічних груп

Виконано

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., кафедра
філософії, історії та права
Куратори академічних груп
Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., куратори
груп
Координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Куратори академічних груп

Виконано

Заст. декана з виховної роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П., кафедра
охорони безпеки життєдіяльності та
фізичної культури
Куратори академічних груп

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано
Виконано

Виконано
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146.

Лекція «З історії англійської мови»

Грудень

147.

Зустріч
студентів
інженерно-технічного
факультету з лікарем-наркологом

Грудень

148.

Організація благодійної
Чудотворця Миколая

Дня

18-19.12

149.

Бесіда «Пам’ять береже дорогі нам імена»
(День молитви за всіх полеглих за волю і
державність України)

Грудень

150.

Відзначення Дня енергетика

151.

Проведення бесід із нагоди Дня армії, Дня
міліції, Дня прокуратури
Диспут «Барви рідного слова»
Організація новорічно-різдвяної містерії за
участю студентів для викладачів університету
Епістолярій: крізь призму часу та відстані
(епістолярна література в фондах загального
читального залу. Художня література: романи
в листах)
«Народна психологія» (вивчення звичаїв,
традицій, обрядів українського народу)
Фестиваль ввічливих слів (культура, етика,
психологія спілкування)

152.
153.
154.

155.
156.

157.

акції

до

Перевірка журналів з ведення виховної
роботи кураторами академічних груп

Виконано

Грудень

Куратори груп, кафедра іноземної
мови
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори груп
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф., координатор з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори
груп
Координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори
груп, кафедра філософії, історії і
права
Деканат, заст. декана з вих. роботи
Павельчук Ю.Ф., координатор з вих.
роботи Прокопова О.П..
Куратори академічних груп

Грудень
Грудень

Куратори академічних груп
Літературно-мистецький гурток

Виконано
Виконано

Грудень

Бібліотека університету

Виконано

Куратори груп, кафедра філософії,
історії, права
Координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., куратори
груп,
викладачі-філологи,
психологічна служба університету
Заст. декана з вих. роботи Павельчук
Ю.Ф.

Виконано

22.12

Двіччі на рік (Грудень)
Грудень

Грудень

Виконано
Виконано

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано

Виконано
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158.

Філософія Середньовіччя: мислителі, ідеї,
концепції

Грудень

159.

Прес-огляд «Про нове та актуальне в газетах і
журналах»

Грудень

Координатор
з вих. роботи
Прокопова О.П., кафедра філософії,
історії і права
Координатор
з вих. роботи
Прокопова
О.П.,
бібліотека
університету

Виконано
Виконано
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6.4.8 Основні завдання та перспективи розвитку кафедр факультету
Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК
1. Широке застосовування мультимедійних засобів при викладанні
дисциплін:
- лекційні заняття;
- віртуальні лабораторії;
- тестування;
-впровадження елементів дистанційного навчання.
2. Всебічне розширення зв’язків з виробництвом з метою проходження
практик і оволодіння сучасною технікою та обладнанням.
3. Тісна співпраця із закордонними ВНЗ.
Кафедра охорони праці та фізичного виховання
1. Розробити та видати навчально-методичний комплекс з «БЖД та основ
охорони праці» для студентів спеціальності ТВППТ.
2. Видати 8 статей у фаховому та науково-методичних збірниках.
3. Видати 25 тез статей студентів у збірнику «Перші наукові кроки-2018».
4. Проводити профорієнтаційну роботу згідно графіка.
Кафедра ремонту машин та енергообладнання
Перспективи кафедри полягають насамперед в удосконаленні:
1. Навчально-методичної роботи. Для цього потрібно:
 провести науково-методичний аналіз змісту і результатів реалізації
освітніх програм з дисциплін кафедри і вдосконалення постановки навчального
процесу;
 досвідченими викладачами кафедри апробувати моделі професійних
знань з використанням своїх персональних електронних навчальних курсів;
 продовжити удосконалення науково-методичного та навчальнотехнологічного забезпечення;
 продовжити навчання працівників університету і організувати навчання
для викладачів коледжів з розробки Електронних навчальних курсів за
дистанційною формою;
 створити на навчальному сайті ПДАТУ структурні підрозділи для
розміщення розроблених ними ЕНК.
 розробити програму підвищення кваліфікації фахівців аграрного
виробництва з застосуванням методів дистанційного навчання, що дасть
можливість користувачам і організаціям, які їх направили, скоротити витрати
на проїзд і проживання (за винятком 1-2 днів на здачу іспитів і одержання
документів про підвищення).
2. Науково-дослідна робота. На даному етапі дослідження проводяться за
госпдоговірною тематикою: «Розробка обладнання і технології отримання
біологічно активних речовин флюїдною екстракцією» (замовник ТОВ
«ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам’янець-Подільський). За результатами досліджень
виготовлена і передана замовнику документація по виготовленню реакторів
високого тиску для установок СО2-екстракції з метою їх сертифікації.
3. Редакційно-видавнича робота. Накопичений досвід навчання студентів з
використанням системи дистанційного навчання
та знання-орієнтованих
технологій передбачається публікувати у вигляді навчально-методичних та
науково - методичних матеріалів, а також монографій. У наукових статтях і
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монографіях публікувати результати експериментальних досліджень.
На всьому протязі розвитку кафедри необхідно приділяти постійну увагу:
удосконаленню
матеріально-технічної
бази,
обладнанню
навчальних
лабораторій сучасними засобами; збільшенню кількості друкованих видань
монографій, підручників, навчальних посібників з профілюючих дисциплін;
розширенню зв'язків із зарубіжними науковими організаціями та навчальними
закладами, прийнятті активної участі в міжнародних проектах.
Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
1. Виконання навчального навантаження кафедри згідно із навчальними
дорученнями факультетів та індивідуальними дорученнями викладачів на
другий семестр 2017-2018 навчального року.
2. Доопрацювання і підготовка робочих програм навчальних дисциплін, що
будуть читатися науково-педагогічним персоналом кафедри у 2018-2019
навчальному році.
3. Доопрацювання і підготовка навчально-методичних комплексів
дисциплін, що будуть читатися науково-педагогічним персоналом кафедри у
2018-2019 навчальному році.
4. Підготовка курсів дистанційної освіти Moodle навчальних дисциплін, що
будуть читатися науково-педагогічним персоналом кафедри у 2018-2019
навчальному році.
5. Проведення наукових досліджень за кафедральною тематикою «Науковотехнічні основи, розробка та оптимізація параметрів робочих органів
ґрунтообробних, посівних і садильних машин».
6. Проведення наукових досліджень за тематикою «Теорія і методика
підготовки майбутніх фахівців аграріїв не інженерних спеціальностей з
механізації,
електрифікації
та
автоматизації
сільськогосподарського
виробництва».
7. Виконання наукової господарської договірної тематики в товаристві з
обмеженою відповідальністю «Корпорація «Колос-ВС» на тему: «Дослідження
переущільнення ґрунтів на землях товариства з обмеженою відповідальністю
«Корпорація «Колос-ВС».
8. Технічний
сервіс
штангового
обприскувача
ОП-2000-2-01
переобладнаного апаратурою HARDI і технічно-технологічний супровід
обприскування посівів польових культур у науково-виробничому центрі
«Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету у
вегетаційний період 2018 року.
9. Конструктивно-технологічне удосконалення виготовленої на кафедрі
машини ВС-0,4 для підкопування саджанців плодових дерев, виробничі
випробування та використання її у науковому саду Подільського державного
аграрно-технічного університету.
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Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
Зміст заходу

Терміни виконання

Виконавці

1. Перспективні напрямки оновлення змісту та форм навчального процесу
1.1.
Постійне
запровадження
передових
комп’ютерних
та
інформаційних технології в навчальновиховний
процес,
розширення
комп’ютерних електронних зв’язків
1.2.
Постійне
вивчення
та
узагальнення вимог виробництва з
метою запровадження в навчальновиховний
процес
передових
інформаційних технологій
1.3.
Широке
застосування
індивідуальної форми навчання та
сприяння
переведенню
студентів
старших курсів, які мають можливість
працевлаштування на навчання за
індивідуальними
навчальними
графіками
1.4.
Створення
рекламних
майданчиків
техніки
провідних
вітчизняних виробників на базі
кафедри
із
залученням
нового
обладнання для навчально-виховного
процесу
1.6.
Оформлення
інтер’єрів
навчальних лабораторій кафедри та
прилеглих до неї територій науковопопулярною
інформацією
та
профорієнтаційною документацією
1.7. Постійний пошук альтернативних
джерел фінансування для придбання
нового навчального та лабораторного
обладнання
1.8. Проведення відкритих лекційних,
лабораторних та практичних занять
1.9. Продовження практики курсового
та дипломного проектування за
замовленням та погодженням тем із
фахівцями аграрного виробництва
1.10. Створення та удосконалення
інфраструктури матеріально-технічної
бази спеціальності "Агроінженерія"
напрямів
підготовки
"Процеси,
машини
та
обладнання
агропромислового виробництва" та
"Енергетика
та
електротехнічні
системи
в
агропромисловому
комплексі"
на
базі
павільйону
теплотехніки

Постійно

Завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри

Постійно

Завідувач кафедри, викладачі
кафедри

Постійно

Деканат
факультету,
завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри

Постійно

Деканат факультету,
завідувач кафедри, викладачі
кафедри

2016-2019

Завідувач кафедри, викладачі
кафедри

Постійно

Завідувач кафедри,
викладачі кафедри

Постійно

Завідувач кафедри,
викладачі кафедри
Завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри

Постійно

Постійно

Деканат,
завідувач кафедри,
викладачі кафедри
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1.11. Розробка механізму надання
консультацій
населенню
та
організаціям
з
ефективного
використання тракторів, автомобілів
та енергетичних засобів
1.12. Створення на кафедрі центру
енергозбереження
1.13. Створення філій кафедри на
підприємствах
відповідного
виробничого спрямування

2017-2019

Завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри

2017-2018

Завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
Завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри

Постійно

2. Управління та науково-методичне забезпечення вищої освіти
2.1. Написання та видання підручників
і посібників
2.2. Розробка методичних вказівок до
виконання
лабораторних
робіт,
курсових робіт та проектів, дипломних
проектів
2.3. Розробка типових та робочих
програм навчальних дисциплін, які
читаються на кафедрі
2.4. Підготовка паспортів навчальних
дисциплін, які читаються на кафедрі
2.5. Підготовка паспортів викладачів
кафедри та лабораторій

Постійно
Постійно

Завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
Завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри

Постійно

Завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри

Щорічно

Завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри
Завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри

Щорічно

3. Модернізація та вдосконалення системи підготовки фахівців
3.1. Придбання необхідної техніки для
дистанційної
форми
навчання
(відеокамери, відеотехніка і т. п.)
3.2. Розробка дієвого механізму
профорієнтаційної роботи з метою
стовідсоткового
заповнення
ліцензованого обсягу
3.3. Придбання необхідної оргтехніки
для забезпечення нормального ведення
та оформлення робочої та ділової
документації кафедри
3.4. Придбання і запровадження в
навчальний
процес
ліцензованих
навчальних програм

Постійно
Постійно

Деканат,
завідувач кафедри,
викладачі кафедри
Деканат,
завідувач кафедри,
викладачі кафедри

Постійно

Деканат,
завідувач кафедри,
викладачі кафедри

Постійно

Деканат,
завідувач кафедри,
викладачі кафедри

4. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників
4.1.
Написання
та
кандидатських дисертацій

захист

2017-2020

Деканат,
заступник декана з наукової
роботи, завідувач кафедри
Олексійко С.Л.
Майсус В.В.
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4.2. Підготовка молодих науковців в
цільовій аспірантурі ПДАТУ та інших
ВНЗ
випускників
факультету
спеціальності «механізація сільського
господарства»
4.3. Створення центру дорадництва та
широка участь ведучих викладачів у
системі по розповсюдженню знань та
передового досвіду
4.4.
Відродження
роботи
міжвузівського семінару науковопедагогічних
працівників
вищих
навчальних закладів міста
4.5.
Стажування
викладачів
та
молодшого обслуговуючого персоналу
в інституті післядипломної освіти

Постійно

Ректорат,
факультету,
кафедри

деканат
завідувач

2017-2019

Завідувач кафедри, ведучі
викладачі кафедри

Щорічно

Заступник декана з наукової
роботи, завідувач кафедри

Постійно

Ректорат,
деканат
факультету,
заступник декана з наукової
роботи, завідувач кафедри

5. Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення науковопедагогічних працівників та студентів
5.1.
Контроль
за
виконанням
адміністрацією ПДАТУ та деканатом
факультету вимог Кодексу законів про
працю

Постійно

Профспілка
факультету,
завідувач кафедри

6. Забезпечення підтримки та розвитку обдарованості
6.1. Проведення щорічного конкурсу
Щорічно
Заступник декана з наукової
"Винахід року ПДАТУ" для кращих
роботи, завідувач кафедри,
молодих
винахідників
та
ведучі викладачі кафедри
раціоналізаторів із числа студентів.
магістрів, аспірантів і пошукувачів
віком до 35 років
6.2. Створення служби із підтримки та
2017-2019
Заступник
декана
захисту прав на інтелектуальну
факультету
з
наукової
власність
роботи, завідувач кафедри,
7. Наукова і науково-технічна діяльність
7.1. Організація галузевих науковоЩорічно
Заступник
декана
теоретичних
конференцій
факультету
з
наукової
професорсько-викладацького складу,
роботи, завідувач кафедри,
аспірантів, магістрів та студентів
ведучі викладачі кафедри
7.2. Організація виставок науковоЩорічно
Заступник
декана
технічних
розробок
студентів,
факультету
з
наукової
магістрів, аспірантів та співробітників
роботи, завідувач кафедри,
факультету
ведучі викладачі кафедри
7.3. Впровадження у виробництво
Постійно
Заступник
декана
науково-технічних розробок
факультету
з
наукової
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
7.4. Підготовка та випуск щорічного
Щорічно
Заступник
декана
збірника наукових праць "Вчені
факультету
з
наукової
аграрники - виробництву"
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
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7.5. Проведення науково-виробничих
семінарів із працівниками АПК

Щорічно

7.6. Виконання дипломних робіт на
ОКР "Магістр" з елементами наукових
досліджень

Постійно

7.7. Організація видання оперативної
інформації про результати наукових
досліджень студентами, магістрами,
аспірантами
та
пошукувачами
Хмельницьким ЦНТЕІ у вигляді
інформаційних листків
7.8. Оформлення патентів на винаходи

Постійно

Постійно

Заступник
декана
факультету
з
наукової
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
Заступник
декана
факультету
з
наукової
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
Заступник
декана
факультету
з
наукової
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри
Заступник
декана
факультету
з
наукової
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри

8. Міжнародне співробітництво
8.1. Опублікування наукових праць в
Постійно
Заступник
декана
зарубіжних виданнях
факультету
з
наукової
роботи, завідувач кафедри,
ведучі викладачі кафедри

Кафедра транспортних технологій та засобів в АПК
1. Публікація результатів досліджень у фахових збірниках наукових праць
2. Підготовка студентів до участі у студентській конференції «Перші
наукові кроки-2018»
3. Проведення профорієнтаційної роботи для збільшення контингенту
студентів

300
6.5. ЗВІТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
6.5.1 Загальна характеристика навчально-наукового інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Подільського державного аграрно-технічного університету (далі – "Інститут")
створений з метою оперативного та якісного надання освітніх, наукових,
проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних
послуг, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін,
організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом,
підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення
кваліфікації та перепідготовки фахівців.
Організація навчального процесу в навчально-науковому інституті
підвищення кваліфікації та перепідготовки проводиться згідно законів України
"Про освіту", "Про вищу освіту", постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики
та продовольства України, положень та інших чинних нормативних документів.
Загальне керівництво Інститутом здійснює ректор університету.
Поточне керівництво Інститутом здійснює директор інституту підвищення
кваліфікації та перепідготовки, який призначається на посаду ректором та
затверджується Вченою радою Університету.
Освітня діяльність в Подільському державному аграрно-технічному
університеті здійснюється згідно Ліцензії Серія АЕ №636463 відповідно до
рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2016 р., протокол №116 (наказ МОН
України від 10.06.2016 р. №1415л).
Таблиця 6.62
За умовами ліцензії передбачено підвищення кваліфікації за
акредитованими напрямами (спеціальностями), 800 осіб в рік.
Код
051
071
072
073
076
281
015
141
208
274
275
101
193

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ)
Назва
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Публічне управління та адміністрування
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Професійна освіта
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Агроінженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Екологія
Геодезія та землеустрій
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201
203
206

Агрономія
Садівництво та виноградарство
Садово-паркове господарство
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ
211
Ветеринарна медицина
204
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Таблиця 6.63

Звіт про підвищення кваліфікації

К-ть

Назва потоку
Фельдшер ветеринарної медицини
Стажування НПП на виробництві
Науково-педагогічні та педагогічні працівники
Майстри виробничого (практичного) навчання
Фахівці навчальних закладів ТСО України
Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Основи підприємницької
діяльності»
Навчання з охорони праці
Організація міських пасажирських перевезень
Всього:

1
16
116
40
25
10
671
3
882

6.5.2 Кадровий склад інституту
До складу інституту входять:
 відділення підвищення кваліфікації;
 відділення перепідготовки.
 кафедра математичних дисциплін і моделювання;
 кафедра соціально-гуманітарних дисциплін;
 кафедра фізики і загально-технічних дисциплін;
В інституті працює 27 науково-педагогічних працівників (на 30,35 штатних
одиниць) та 8 осіб допоміжного персоналу.
Більш детальний аналіз кадрового складу наведено в таблиці 6.64.
Таблиця 6.64
Штатний розпис кафедр інституту на кінець 2017 року
ст. викладач

асистент

допоміжний
персонал

Математичних дисциплін та
моделювання
Соціально-гуманітарних
дисциплін

доцент

Назва кафедри

професор

Посад за штатним розписом
(в дужках – фізичних осіб)

всього

–(–)

4,0(4)

–(–)

1,0(1)

1,0(1)

6,0(6)

2,0(2)

6,5(10)

–(–)

3,85(3)

3,0(4)

15,35(19)
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Фізики і загально-технічних
дисциплін
ВСЬОГО:

–(–)

4,0(4)

–(–)

3,0(3)

2,0(3)

9,0(10)

2(2)

14,5 (18)

–(–)

7,85(7)

6,0(8)

30,35(35)

Якісний склад науково-педагогічних працівників знаходиться на високому
рівні. Так навчальний процес забезпечують 2 (7,4%) професори, 18 (66,7%)
доцентів, що повністю відповідає ліцензійним критеріям.
Якісні та кількісні показники кадрового забезпечення з питань підвищення
кваліфікації (таблиця 6.65).
Таблиця 6.65
Чисельність та кваліфікаційний рівень науково-педагогічних
працівників, залучених до проведення занять у 2017 році
№
з/п
1
2

Чисельність (осіб)

Науковий ступінь, вчене звання,
Доктор наук, професор
Кандидат наук, доцент

Всього:
12
16

У 2017 році до проведення занять з підвищення кваліфікації залучались
28 осіб з числа висококваліфікованих науково-педагогічних працівників
університету, виробничників, з яких: 12 – доктори наук, професори; 16 –
кандидати наук, доценти.
Подільський державний аграрно-технічний університет є одним із
провідних і єдиним навчальним центром підготовки наукових кадрів і
спеціалістів аграрного профілю в південно-західному регіоні України (єдиний
аграрний ВНЗ IV рівня акредитації на Хмельницьку, Чернівецьку,
Тернопільську області).
6.5.3 Навчальна робота
Спеціальності
навчально-наукового
інституту
підвищення
кваліфікації та перепідготовки
Впродовж 2017 року в інституті здійснювалась перепідготовка зі здобуття
другої вищої освіти за такими спеціальностями:
 Облік і оподаткування
 Менеджмент
Навчання працівників здійснюється за такими видами:
 довгострокове підвищення кваліфікації та стажування;
 короткострокове підвищення кваліфікації та стажування (семінари,
семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари,
"круглі столи" тощо).
Університет проводить підвищення кваліфікації у відповідності з
навчальними програмами та навчально-тематичними планами, погодженими із
замовниками і затвердженими ректором університету. Організовує і контролює
навчальний процес слухачів директор навчально-наукового інституту.
Основними видами занять з підвищення кваліфікації є: лекції, практичні,
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семінарські, лабораторні заняття, дискусії, круглі столи, ділові ігри, розбір та
аналіз конкретних виробничих ситуацій, вирішення виробничих завдань, обмін
досвідом, виїзні заняття тощо.
Слухачами курсів підвищення кваліфікації є:
 науково-педагогічні, педагогічні працівники та допоміжний персонал
університету;
 науково-педагогічні та педагогічні працівники інших навчальних
закладів;
 керівники і спеціалісти агроформувань;
 фермери, приватні підприємці, дрібні товаровиробники, що займаються
виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції;
 керівники підприємств;
 спеціалісти з питань охорони праці;
 безробітні та інші категорії, що бажають підвищити свій фаховий рівень.
Комплектування груп слухачів здійснюється на основі державного
замовлення, а також прямих договорів з юридичними та фізичними особами.
Слухачі зараховуються на навчання наказом ректора університету.
Комплектування навчальних груп проводиться згідно зі спеціальностями
слухачів і їх освітою, виходячи з мінімальної кількості 7 слухачів і
максимальної 30 чоловік у групі.
Випуск фахівців
У 2017 році загальний випуск фахівців в навчально-науковому інституті
склав 14 осіб (відповідно до таблиці 6.66).
Таблиця 6.66
Випуск фахівців зі здобуття другої вищої освіти у 2017 р.
заочна форма навчання
Назва напряму підготовки
(спеціальності)

Всього, чол.
Спеціаліст

«Облік і аудит»
«Менеджмент»
Разом

4
10
14

Аналітичний огляд успішності студентів
Успішність студентів відповідає акредитаційним вимогам (табл. 6.67).

Літня екзаменаційна сесія
Облік і оподаткування (3 потік), денна
7
100

100

Середній бал

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

Спеціальність

Кількість
студентів

Підсумки екзаменаційних сесій 2017 року

Таблиця 6.67

4,57
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Менеджмент організації і адміністрування
10
100
(11 потік) заоч.
Менеджмент (12 потік) заоч.
4
100
Облік і оподаткування (24 потік) заоч.
4
100
Облік і оподаткування (25 потік) заоч.
3
100
По інституту
28
100
Зимова екзаменаційна сесія
Облік і оподаткування (3 потік) денна
7
85,7
Менеджмент (12 потік) заоч.
4
100
Облік і оподаткування (25 потік) заоч.
3
100
По інституту
14
95,2
РАЗОМ
Х
97,6

100

4,75

100
100
100
100

4,0
4,57
4,0
4,38

73,8
100
100
91,3
95,7

4,31
4,13
4,0
4,15
4,27

При цьому загальний показник успішності складає 97,6% при якісному
показнику в 95,7%. Середній бал по навчально-науковому інституті складає
4,27.
Організація всіх видів практик
Практична підготовка на усіх напрямах інституту організовується
відповідно до Положення про проведення практик студентів ПДАТУ, наскрізних
програм, що розроблені кафедрами відповідно до навчальних планів. Програми
практик визначають мету, завдання, етапи проведення, основний зміст
діяльності під час практики, інструктивно-методичні поради щодо ведення
документації, оформлення звітів тощо.
Програми з усіх видів практики виконуються. Облікову та звітну
документацію кафедр оформлено відповідно до вимог.
У відповідності до укладених угод кафедрами встановлені тісні зв’язки з
базами практик, зокрема СВК «Летава», ВКФ ТОВ «Агро-Еко 21», ТОВ
«Оболонь-Агро», ТОВ «Сварог-Дністер», ПАП «Дзвін», СТзОВ «Гарант» ТОВ
Агрофірма ім. Суворова, КП «Міськтепловодоенергія», Управління Пенсійного
фонду України в м. Кам’янці-Подільському, Кам’янець-Подільське управління
Державного Казначейства Головного управління Державного Казначейства
України у Хмельницькій області, ПАТ «Укрсоцбанк», Страхова компанія
«Провідна».
6.5.4 Стажування НПП в господарствах, установах, організаціях
Для проходження стажування науково-педагогічних працівників
підготовлено і укладено угоди про співпрацю між господарствами та
Подільським державним аграрно-технічним університетом (таблиця 6.68)
Таблиця 6.68
Перелік рекомендованих базових господарств для проходження
стажування науково-педагогічних працівників подільського дату
Назва господарства, установи, організації
1. ВКФ «Пілігрим» с. Чабанівка Камʼянець-Подільський 
район Хмельницька область
2. ТОВ «Верест» с. Гірчична Дунаєвецький район
Хмельницька область

Кафедра
Технології
виробництва
і
переробки
продукції
тваринництва
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3. «Лактіс»
філія
ДП
«Агромат»
Подільського молочного заводу

Камʼянець- 

Годівлі, розведення тварин та
технології кормів

4. ВАТ
«Хмельницьке
виробниче
с.г.-рибоводне
господарство» Старосинявський район Хмельницька 
область

Землеробства, ґрунтознавства і
захисту рослин

5. ТОВ НВА «Перлина Поділля»
Хмельницька область

Садівництва, овочівництва, і
садово-паркового господарства

Білогірський район 

6. СТзОВ «Котелеве» Новоселицький район Чернівецька
область

7. ТОВ
«Козацька
долина
2006»
Дунаєвецький район Хмельницька область
8. ТОВ «Оболонь
Хмельницької обл.

Агро»

9. ТОВ «Сварог-Буковина»
Чернівецька область

с.Вихрівка

Чемеровецький
Сокирянський

10. Панівецький лісгосп, с. Панівці,
Подільський район Хмельницька область
11. Департамент
містобудування
Кам'янець-Подільської міської ради

та



Екології і збалансованого
природокористування



Машиновикористання
в
агропромисловому комплексі

р-н
район

Кам'янець- 
архітектури 

12. Хмельницька
регіональна
філія
Державного
підприємства «Центр державного земельного кадастру» 
м.Хмельницький
13. Відділ Держгеокадастру Державного підприємства у

Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області
14. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій
області
15. Національний природний парк «Подільські Товтри», 
м.Кам´янець-Подільський Хмельницька обл.
16. ТзОВ «Адамівка Агро»
Хмельницька область

Віньковецький район

17. ТОВ «Оболонь Агро»
Хмельницька область

Чемеровецький район




18. МКП «Рембудгазмонтаж» Бош Авто Сервіс «Олена»
м. Хотин Чернівецька область


19. ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної
механіки»
м.Кам´янець-Подільський
Хмельницька

область
20. ВАТ «Кам´янець-Подільськсільмаш» м.Кам´янецьПодільський Хмельницька область
21. ТОВ «Бучачагрохлібпром» м. Бучач Тернопілська
область
22. ТзОВ «Агросем», м.Київ
23. Кам´янець-Подільська філія ПАТ «Хмельницькгаз»
м.Кам´янець-Подільський Хмельницька обл.
24. Корпорація «Колос ВС», с. Більче
Борщівський район Тернопільська область

Золоте

Геодезії та землеустрою

Ремонту
машин
енергообладнання

та

Сільськогосподарських машин
і механізованих технологій
Трактори,
автомобілі
енергетичні засоби

та

Транспортні технології та
засоби
агропромислового
комплексу
Енергетики
електротехнічних
АПК

та
систем в

Менеджменту,
публічного
управління та адміністрування
Фінансів, банківської справа та
страхування
Обліку і оподаткування
Економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності

306
25. Кластер «Енселко-Південь» агрохолдингу Kernel,
с.Зіньків Віньковецький район Хмельницька область
26. Група компанії «Вітагро» Івахновецький відділок
Чемеровецький район Хмельницька область
27. ПП
«Миронюк»
Хмельницька область

м.Кам’янець-Подільський

28. ПАТ
«Хмельницькобленерго»
Кам’янецьПодільський
МРЕМ
м.Кам´янець-Подільський
Хмельницька область
29. ТОВ «Подільський бройлер» Дунаєвецький районн
Хмельницька область
30. ПАТ
«Подільський
цемент»
Подільський Хмельницька обл.

м.Кам´янець-

31. Подільська філія ПрАТ «Страхова компанія
«Провідна»
м.Кам´янець-Подільський Хмельницька
обл.
32. Кам’янець-Подільське
об’єднане
управління
Пенсійного фонду України в Хмельницькій області,
м.Кам’янець-Подільський
33. КП
«Міськтепловоденергія»,
Подільський Хмельницька область

м.Кам’янець-

34. ПАТ «Агрофірма АВІС» с.Гуменці Кам´янецьПодільський район Хмельницька область
35. ТОВ «Агросолюшнс» м.Київ
36. ТзОВ
«Кам’янець-Подільський
м’ясокомбінат»
м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області
37. СВК «Летава» Чемеровецького району Хмельницької
області
38. Філія ПФ «Авіс» ПАТ «Агрохолдинг Авангард»
с.Гуменці
Кам’янець-Подільського
району
Хмельницької області
39. ТзОВ «Енселко Агро Старокостянтинівський район
Хмельницька область
40. ДП «Кам’янець-Подільське лісове господарство»
с.Колибаївка
Кам’янець-Подільського
району
Хмельницької області
41. ПрАТ
«Нива»
Хмельницька область

м.Кам’янець-Подільський

42. ПП фірма «Деметра» с.Кам’янка
Подільський район Хмельницька область

Кам’янець-

43. ДП СТОВ «Авангард» с.Рокетне Новоселицький
район Чернівецька область
44. ТзОВ
«Подільський
господар»
Шепетівський район Хмельницька область

с.Мокіївці

45. ФОП "Черкашина" с.Вербка Кам'янець-Подільський
район Хмельницька область
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46. "Приватна Племінна
Хмельницька область

пасіка"

смт.Стара

Ушиця

47. Буковинська
державна
сільськогосподарська
дослідна станція НААНУ м.Чернівці
48. ТзОВ "Крістал 2" смт.Велика Багачка Плтавська
область
49. ННЦ "Інститут експерементальної
ветеринарної медицини" м.Харків

і

клінічної

50. ТзОВ
«Кам’янець-Подільський
птахокомбінат»
м.Кам’янець-Подільський Хмельницька область
51. Департамент
соціального
захисту
Кам’янець-Подільської міської ради

населення

52. ТОВ "Агродім Велес" с.Гаврилівці
Подільський район Хмельницька область

Кам'янець-

6.5.5 Методична робота
У 2017 р. році науково-педагогічними працівниками кафедр інституту
видано одноосібно або в співавторстві 13 інструктивно-методичних матеріалів
розробок для проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів
(відповідно до таблиці. 6.69).
Таблиця 6.69
Видання навчально-методичної літератури у 2017 році
№
з/п

Назва кафедри

1
Математичних дисциплін та моделювання
2
Соціально-гуманітарних дисциплін
3
Фізики і загально-технічних дисциплін
РАЗОМ:

Навчальні посібники
у т.ч схвалені
Методичні
Вченою
видання
всього
радою
університету
5
2
6
13
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Таблиця 6.70
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників, виданих у
2017 р.
Прізвище, ім’я
та по батькові

Громик А.П.

. Громик А.П.

Громик А.П.

Назва

1.

2.

3.

Тираж

Елементи лінійної алгебри.
Методичні
рекомендації,
приклади розв’язування задач
і завдання для самостійного
виконання для студентів
спеціальностей
051
«Економіка»,071 «Облік і
оподаткування»,
072
«Фінанси, банківська справа 52
та
страхування»,
073
«Менеджмент», 074
«Публічне управління та
адміністрування»,
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
–
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. 52 с.
Основи аналітичної геометрії.
Частина
1.
Методичні
рекомендації,
приклади
розв’язування
задач
і
завдання для самостійного
виконання для студентів
спеціальностей
051
«Економіка», 071 «Облік і
оподаткування»,
072
24
«Фінанси, банківська справа
та
страхування»,
073
«Менеджмент», 074
«Публічне управління та
адміністрування»,
076
«Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність»
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. 24 с.
Методи
наближених
обчислень
(Методичні
вказівки)
–
Кам’янецьПодільський, 2017. 44 с.
44

Обсяг
(друк.
арк.)

Співавтори

2,25

Н.А.
Марчук,
І.В.Семенишина,
А.І.Мозолюк

1

А.І. Мозолюк,
Н.А. Марчук,
І.В.
Семенишина.

1,8

Л.М.
Михайлова,
А.І. Мозолюк,
І.В.
Семенишина,
Н.А.
Марчук,
А.М. Калинюк.
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Калинюк А.М.

4.

Калинюк А.М.

5.

Боднар А.М

6.

Луговська І.Б.

7.

Семенишена
Р.В..

8.

Семенишена
Р.В.

9.

Девін В.В.

10.

Економетрика:
методичні
рекомендації до виконання
практичних
робіт
для
студентів
економічних
спеціальностей. Частина 2.
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017 р.
Економіко-математичні
методи і моделі. Основи
теорії
ігор:
методичні
рекомендації до вивчення
дисципліни для студентів
економічних спеціальностей.
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017 р. 34 с.
Історії Української культури
(електронний посібник)
Латинська мова. Навчальнометодичний посібник для
студентів
спеціальності
«Ветеринарна
медицина»
Кам’янець-Подільський,
2017р.
Теоретична
механіка.
Кінематика.
Методичні
рекомендації
до
лабораторних
занять для
студентів
інженернотехнічного факультету за
спеціальністю
«Агроінженерія
»/
–
Кам’янець- Подільський . –
ПДАТУ, 2017. -40
Теоретична
механіка.
Динаміка.
Методичні
рекомендації
до
лабораторних
занять для
студентів
інженернотехнічного факультету за
спеціальністю
«Агроінженерія »/
–
Кам’янець- Подільський . –
ПДАТУ, 2017. -32
Теоретична
механіка.
Кінематика.
Методичні
рекомендації до практичних
занять
для
студентів
інженернотехнічного
факультету за спеціальністю
«Автомобільний транспорт»/
- Кам’янець- Подільський . –
ПДАТУ, 2017. -20

33

1,3

-

34

1,3

-

235

15

152

7, 6

І.А. Колосюк

-

6

0,3

В.С. Ткачук

20

1,1

В.С. Ткачук

100

5,55

Р.В Семенишена
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Семенишена
Р.В.

11.

Девін В.В.

12.

Семенишена
Р.В.

13.

Конспект лекцій (лекційний
курс)
з
дисципліни
«Теоретична
механіка»для
студентів освітнього ступеня
«бакалавр»за спеціальністю 30
208
«Агроінженерія»/
Кам’янець- Подільський . –
ПДАТУ, 2017. -100.
Методичні
вказівки
до
лабораторних
занять
«
Інженерна механіка. Статика
твердого тіла.» для студентів
напряму підготовки 141 «
30
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»/
Кам’янець- Подільський . –
ПДАТУ, 2017. – 30
Методичні
вказівки
до
лабораторних
занять
«
Інженерна
механіка.
Кінематика.» для студентів
напряму підготовки 141 «
30
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»/
Кам’янець- Подільський . –
ПДАТУ, 2017. – 30

1,67

-

1,67

Р.В Семенишена

1,67

В.С. Ткачук

Методичне забезпечення навчального процесу, дидактичні матеріали,
навчальна література.
 Навчальні плани і програми узгоджуються з Департаментом
агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, коригуються в
залежності від специфіки контингенту, району та побажань слухачів.
 Практично всі науково-педагогічні працівники, що залучались до
проведення занять з підвищення кваліфікації підгоували по 2–3 інструктивнометодичні розробки, які враховують найсучасніші тенденції та інноваційні
технології з конкретного напрямку.
 Розроблено ряд електронних посібників для слухачів: «Історія
Української культури», «Менеджмент і адміністрування», «Маркетинг»,
«Методика складання бізнес-плану», Методичні рекомендації «Технологічні
аспекти та сучасні методи виробництва продукції бджільництва».
6.5.6 Наукова робота
Основними формами наукової діяльності викладачів інституту є:
 підготовка монографій, наукових статей, публікацій тощо;
 участь науково-педагогічних працівників у всеукраїнських та
міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 стажування НПП кафедри в установах НАН України, навчальних закладах
України та інших країн;
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 наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого
самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів
діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій,
семінарів тощо.
Таблиця 6.71
Участь викладачів у наукових заходах в інших наукових і науковотехнічних заходах
Кількість наукових і науково-технічних заходів

6

7

8

-

-

1
-

1
-

1

1

1

1

2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

в тому числі конференції

5

Інші

всього

в тому числі конференції

4
3
3
1
1
3
2
2
2
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

всього

3
4
3
1
1
3
2
2
1
2
2
2
1
4
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2

в тому числі конференції

2
Громик А. П.
Семенишина І.В.
Марчук Н.А.
Мозолюк А.І.
Калинюк А.М.
Попович М.Д.
Каденюк О.С.
Нестеренко В.А.
Колосюк І.А
Кіріка Д. В.
Боднар А. М.
Михайлик А. О.
Роляк А.О.
Чухно Л.А.
Гуменюк І.І.
Чайковська О.В.
Попель Н.А.
Луговська І. Б.
Збаравська Л.Ю.
Слободян С.Б.
Торчук М.В.
Девін В.В.
Ткачук В.С.
Скоробогатов Д.В.
Семенишена Р.В.

всього

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Прізвище, ім’я,
по батькові

в тому числі конференції

№ з/п

всього

Міжнародні в Міжнародні за
Всеукраїнські
Україні
кордоном

9
1

10

3
2
2
1
2
2
1

з
2
2
2
1
2
2
1

Кількість
опублікованих
тез доповідей

авто
рсь
оди
сторі ких
ниц
нок арк
ь
уші
в
11
4
4
1
2
3
2
2
5
2
2
2
2
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
1
2
3

12
10
15
1
5
15
11
13
40
9
9
9
8
10
6
1
6
4
20
6
4
3
4
5
4
8

13
0,6
0,7
0,05
0,25
0,7
0,7
0,9
1,8
0,5
0,5
0.5
0,5
0,4
0,25
0,25
0,25
0,2
1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
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Захист докторських і кандидатських
співробітниками інституту не проводився.

дисертацій

у

2017 році

Наукові публікації
Протягом 2017 року науково-педагогічними працівниками інституту
опубліковано 4 монографій, 41 наукова стаття (відповідно до таблиці 6.72).
Таблиця 6.72
Підсумки наукової діяльності у 2017 навчальному році
№з/п
1
2
3

Назва кафедри
Математичних дисциплін та моделювання
Соціально-гуманітарних дисциплін
Фізики і загально-технічних дисциплін

Монографії

Статті

1
2
1

14
14
13

Патенти і
авторські
свідоцтва

6.5.7 Організаційна робота
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості
Протягом звітного року співробітники кафедр навчально-наукового
інституту проводили профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл, технікумів
та коледжів регіону згідно затвердженого в університеті плану
профорієнтаційної роботи. Семенишена Руслана Володимирівна, кандидат
педагогічних наук, асистент кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін є
членом профорієнтаційної групи університету для участі у ярмарках професій,
що проводиться у регіоні.
Організаційна робота з оновлення матеріальної бази
Протягом 2017 року в інституті проводилась робота з оновлення
матеріально-технічної бази. При цьому усі роботи були в основному спрямовані
на підтримку в належному стані існуючих активів.
Практично в усіх аудиторіях, які закріплені за кафедрами інституту
здійснено поточний ремонт та підготовлено їх до нового навчального року. При
цьому значна увага приділялася питанням оновлення та створення наочних
елементів навчання (стендів).
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2017р.
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Таблиця 6.73
Дані про підвищення кваліфікації співробітників університету в інших
установах та організаціях у 2017 році

Місце проведення
№
підвищення
П.І.Б.
Кафедра
з/п
кваліфікації
(стажування)
1.
Андреєв
Сергій Кафедра охорони праці та
Кам’янецьАнатолійович
фізичного виховання
Подільський
національний
університет ім. Івана
Огієнка
2.
Безвіконний Петро Кафедра
садівництва,
Уманський
Васильович
овочівництва і садовонаціональний
паркового господарства
університет
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Бетлінська
Василівна

Тамара Кафедра інфекційних та
інвазійних хвороб

Вид і форма
стажування
Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Підвищення
кваліфікації

Білоцерківський
національний
аграрний університет
Бончик
Віталій Кафедра ремонту машин ПАТ «Кам´янецьСтажування на
Семенович
і енергообладнання
Подільськсільмаш» м. виробництві
КамʼянецьПодільський
Хмельницька обл.
Бурлюк Володимир Кафедра охорони праці та НМЦ цивільного
Підвищення
Володимирович
фізичного виховання
захисту та БЖД
кваліфікації у
Хмельницької області
формі
стажування
Васильєва
Олена Кафедра
професійної
Підвищення
Кам’янецьМиколаївна
освіти
кваліфікації
Подільський
національний
університет ім. Івана
Огієнка
Гаврилюк Вікторія Кафедра
фінансів,
Кам’янецьСтажування на
Миколаївна
банківської справи та Подільська Філія
виробництві
страхування
ПрАТ „СК
„ПРОВІДНА”
Гойсюк
Світлана Кафедра рослинництва,
Вінницький
Підвищення
Олександрівна
селекції та насінництва
національний
кваліфікації
аграрний університет
Городиська
Олеся Кафедра
агрохімії,
СелекційноПідвищення
Петрівна
хімічних
та генетичний інститут кваліфікації у
загальнобіологічних
НЦ насіннєзнавства
формі
дисциплін
та сортовивчення
стажування
Добровольська Елла Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс» Стажування на
Володимирівна
підприємництва, торгівлі
виробництві
м.Кам’янецьта біржової діяльності
Подільський
Дранус
Валентин Кафедра
фінансів,
Кам’янецьСтажування на
Вікторович
банківської справи та Подільська Філія
виробництві
страхування
ПрАТ „СК
„ПРОВІДНА”
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Желавський Микола Кафедра ветеринарного ПДАТУ кафедра
Миколайович
акушерства, внутрішньої
інфекційних та
патології та хірургії
інвазійних хвороб
Заходим
Марина Кафедра
економіки, ТОВ «Агросолюшнс»
Володимирівна
підприємництва, торгівлі
м.Кам’янецьта біржової діяльності
Подільський
Зеленський Андрій Кафедра
фінансів,
Кам´янецьВікторович
банківської справи та Подільське об´єднане
страхування
управління
Пенсійного фонду
України
Калинюк
Алла Кафедра
фізикоКам’янецьМиколаївна
математичних
та
Подільський
загальнотехнічних
національний
дисциплін
університет ім. Івана
Огієнка
Коваль
Нонна Кафедра
економіки, ТОВ «Подільський
Василівна
підприємництва, торгівлі
бройлер»
та біржової діяльності
Дунаєвецького
району Хмельницької
обл.
Косташ Володимир Кафедра
технології
Львівський
Борисович
переробки
і
національний
стандартизації продукції
університет
тваринництва
ветеринарної
медицини і
технологій у
тваринництві
ім.Гжицького
Крачан
Тетяна Кафедра
агрохімії,
Кам’янецьМихайлівна
хімічних
та
Подільський
загальнобіологічних
національний
дисциплін
університет ім. Івана
Огієнка
Кузняк
Галина Кафедра нормальної та
ПАТ Агрофірма
Миколаївна
патологічної морфології і «Авіс» с.Гуменці
фізіології
Кам.-Под.району
Хмельницька обл.
Мушинський Андрій Кафедра інфекційних та
Білоцерківський
Броніславович
інвазійних хвороб
національний
аграрний університет
Овчарук
Василь Кафедра
садівництва,
Вінницький
Іванович
овочівництва і садовонаціональний
паркового господарства аграрний університет

22. Овчарук
Васильович
23. Олексійно
Леонідович

Олег Кафедра
екології
і Компанія «Кернел»
збалансованого
природокористування
Сергій Кафедра
тракторів, Компанія «Кернел»
автомобілів
та
енергетичних засобів

Стажування
Стажування на
виробництві
Стажування на
виробництві

Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Стажування на
виробництві

Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування

Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Стажування на
виробництві
Підвищення
кваліфікації
Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Підвищення
кваліфікації
Підвищення
кваліфікації
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24. Павельчук
Федорович

Юрій Кафедра
ТзОВ «Агросем»
сільськогосподарських
м.Тернопіль
машин і механізованих
технологій
25. Пливанюк
Євген Кафедра нормальної та
Білоцерківський
В’ячеславович
патологічної морфології і
національний
фізіології
аграрний університет
26. Покотильська
Наталія
Володимирівна
27. Поляруш
Михайлович

Кафедра
менеджменту,
Хмельницький
публічного управління та
університет
адміністрування
управління та права
Іван Кафедра
фінансів,
банківської справи та
страхування

28. Попель
Аполонівна

Надія Кафедра іноземних мов

29. Приліпко
Миколаївна

Тетяна Кафедра
технології
переробки
і
стандартизації продукції
тваринництва

30. Прокопова
Петрівна

31. Роговик
Йосипович

Ольга Кафедра
освіти

професійної

Леон Кафедра
агрохімії,
хімічних
та
загальнобіологічних
дисциплін

32. Роляк
Ангеліна Кафедра іноземних мов
Олексіївна

33. Рудик
Володимир Кафедра
фінансів,
Касянович
банківської справи та
страхування

Стажування

Підвищення
кваліфікації
Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Стажування на
виробництві

Кам’янецьПодільська Філія
ПрАТ „СК
„ПРОВІДНА”
Підвищення
Кам’янецькваліфікації у
Подільський
формі
національний
стажування
університет ім. Івана
Огієнка
Львівський
Підвищення
національний
кваліфікації у
університет
формі
ветеринарної
стажування
медицини і
технологій у
тваринництві
ім.Гжицького
Підвищення
Кам’янецькваліфікації
у
Подільський
формі
національний
стажування
університет ім. Івана
Огієнка
Підвищення
Кам’янецькваліфікації у
Подільський
формі
національний
стажування
університет ім. Івана
Огієнка
Підвищення
Кам’янецькваліфікації у
Подільський
формі
національний
стажування
університет ім. Івана
Огієнка
Кам´янецьСтажування на
Подільське об´єднане виробництві
управління
Пенсійного фонду
України)
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34. Савчук
Любов Кафедра нормальної та
Броніславівна
патологічної морфології і
фізіології
35.

36.

37.
38.

ПАТ Агрофірма
Стажування на
«Авіс» с.Гуменці
виробництві
Кам’янецьПодільського району
Хмельницької області
Славіна
Наталія Кафедра
менеджменту,
Хмельницький
Підвищення
Анатоліївна
публічного управління та
університет
кваліфікації у
адміністрування
управління та права
формі
стажування
Степанков
Сергій Кафедра охорони праці та
Підвищення
Кам’янецьПетрович
фізичного виховання
кваліфікації у
Подільський
формі
національний
стажування
університет ім. Івана
Огієнка
Степанов Олександр Кафедра ветеринарного Білоцерківський
Підвищення
Дмитрович
акушерства, внутрішньої
національний
кваліфікації
патології та хірургії
аграрний університет
Токарчук
Тетяна Кафедра нормальної та
Білоцерківський
Підвищення
Сергіївна
патологічної морфології і
національний
кваліфікації
фізіології
аграрний університет

39. Трач
Вячеслав Кафедра нормальної та Білоцерківський НАУ
Володимирович
патологічної морфології і
фізіології
40. Цимбалістий
Вячеслав
Миколайович

Кафедра охорони праці та
фізичного виховання

41. Чорнобай
Лариса Кафедра
економіки,
Михайлівна
підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності
42. Чорнобай
Микола Кафедра
економіки,
Миколайович
підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності
43. Чубайко
Олена Кафедра
економіки,
Віталіївна
підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності
44. Шутяк
Кафедра
технології
Олександр
виробництва
продукції
Володимирович
тваринництва

Кам’янецьПодільський
національний
університет ім. Івана
Огієнка
ТОВ «Агросолюшнс»
м.Кам’янецьПодільський
ТОВ «Агросолюшнс»
м.Кам’янецьПодільський
ТОВ «Агросолюшнс»
м.Кам’янецьПодільський
СТзОВ «Котелеве»
с.Котелеве
Новоселицького р-ну
Чернівецької обл.

Підвищення
кваліфікації
Підвищення
кваліфікації у
формі
стажування
Стажування на
виробництві
Стажування на
виробництві
Стажування на
виробництві
Стажування на
виробництві
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7. ЗВІТИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.1. БУЧАЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.1.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять такі відділення:
 ветеринарно-технологічне;
 економіко-технічне Подільського ДАТУ.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2018-2025 рр.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі професії
відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями.

№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Таблиця 7.1

Напрями підготовки та спеціальності
Напрям
2
0305 Економіка та
підприємництво
0306 Менеджмент і
адміністрування
0601 Будівництво та
архітектура
0801 Геодезія
та
землеустрій
0901
Сільське
господарство
і
лісництво

Шифр та назва спеціальності
3
5.03050901 Бухгалтерський облік

Кваліфікація
Бухгалтер

4

5.03060101 Організація виробництва Організатор виробництва
5.06010115 Опорядження будівель і Технік-дизайнер
споруд та будівельний дизайн
5.08010102 Землевпорядкування
Технік-землевпорядник

5.09010103
Виробництво
і Агротехнік
переробка продукції рослинництва
5.09010201
Виробництво
і Технік-технолог
з
переробка продукції тваринництва
виробництва та переробки
продукції тваринництва
1101 Ветеринарія
5.11010101 Ветеринарна медицина
Фельдшер
ветеринарної
медицини
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та
керівників середньої ланки агропромислового комплексу за
акредитованими спеціальностями
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У 2017 року набір студентів проводився відповідно до нового переліку
спеціальностей.
Таблиця 7.2.1

3.

4.

073 Менеджмент

25
25

192 Будівництво та
25
19 Архітектура та цивільна інженерія
будівництво
193 Геодезія та
50
землеустрій
201 Агрономія

20

50

30

204
Технологія
20 Аграрні науки та
виробництва
та
продовольство
переробки
30
продукції
тваринництва

20

НД-І
2085455
01.07.2027

21
Ветеринарна 211
Ветеринарна
50
медицина
медицина

0305 Економіка та 5.03050901
підприємництво
Бухгалтерський облік

2.

0306 Менеджмент і 5.03060101 Організація
адміністрування
виробництва
25

3.

0601 Будівництво та 5.06010115 Опорядження
архітектура
будівель і споруд та 25
будівельний дизайн
0801 Геодезія та 5.08010102
землеустрій
Землевпорядкування
50

5.
6.

І

20

20

-

І

28

28

-

І

28

28

-

І

51

51

-

І

69

69

-

І

36

36

-

І

71

71

-

7

8

9

10

Таблиця 7.2.2
Контингент студентів за спеціальностями відповідно переліку 2007 р.

1.

4.

6
НД-І 2358678
01.07.2018
НД-І
2373587
01.07.2025
НД-І
2085656
01.07.2022
НД-І 2085452
01.07.2077
НД-І 2085453
01.07.2027
НД-І
2085454
01.07.2077

5

Заочна

2.

і

4

Денна

07 Управління та
адміністрування

3
071
Облік
оподаткування

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Контингент
студентів
Всього

2

Код і назва
спеціальності

Заочна

1
1.

Код і назва напряму
підготовки

Денна

№

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

25

0901
Сільське 5.09010103 Виробництво
господарство
і і переробка продукції 50
лісництво
рослинництва
5.09010201 Виробництво
і переробка продукції 30
тваринництва

20
30
20

НД-І
2358678
01.07.2018
НД-І
2373587
01.07.2025
НД-І
2085656
01.07.2022
НД-І
2085452
01.07.2077
НД-І
2085453
01.07.2027
НД-І
2085454
01.07.2077

І

9

9

І

21

21

І

28

28

І

46

46

І

79

79

І

33

33

7.

1101 Ветеринарія
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5.11010101 Ветеринарна
медицина
50

НД-І
2085455
01.07.2027

І

60

60

Контингент студентів становить: денної форми навчання 579 особи в тому числі
за державний бюджет навчаються 517 осіб. (89,29 %), на контрактній основі –62 осіб
( 71%).
7.1.2 Кадрове забезпечення навчального процесу

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Характеристика педагогічного складу

Таблиця 7.3

Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
69
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
9
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
3
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
2
Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та 2
продовольства України
Викладачі-методисти
14
Старші викладачі
3
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
38
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
12
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
18
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
14

Підвищення кваліфікації та стажування за навчальний рік пройшло 9
викладачів. І один викладач Гнитка Г.І. підвищила кваліфікацію, закінчивши
навчання на пед.факультеті НУБіП.
Підвищення кваліфікації та стажування
Прізвище ім’я
Посада
по батькові
Борис Стефанія Викладач
Михайлівна

Термін
підвищення
17.10.28.10.2017р.

2.

Будна
Марія Викладач
Михайлівна

30.10.12.11.2017р.

3.

Єднак Богдан Викладач
Васильович

27.02.10.03.2017р.

№
1.

10.04.14.04.2017р.

Місце підвищення
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Cтажування
ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Стажування
Державне підприємство
«Тернопільський науководослідний та проектний
інститут землеустрою»
ВСП «Рівненський коледж
НУБіП України

Таблиця 7.4
Примітка

4.

Зазуля
Лілія Викладач
Михайлівна

03.04.
09.06.2017р.

5.

Захарко Павло Викладач
Петрович

20.03.31.03.2017р.

6.

Короленко
Викладач
Любов
Петрівна
Пастернак Ігор Викладач
Васильович
Пендзей Любов Викладач
Петрівна

17.10.28.10.2017р.

7.
8.

9.
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– Тернопільський обласний
комунальний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти
НУБіПУ
ННІ
післядипломної освіти

ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
27.02.- 12.03.2017 Стажування
ТзОВ
р.
«Бучачагрохлібпром»
11.05.Стажування
24.05.2017р.
ДП
«Тернопільський
науково-дослідний
та
проектний
інститут
землеустрою»
13.03-27.03.2017р. Стажування
ПП «Проектант-2»

Суп
Ігор Викладач
Богданович

7.1.3 Навчальна робота
Таблиця 7.5

9
15

4

27

23

23

4

2

35
20

27
16

26
16

1

5
4

5
4

3

3

39

37

34

3

1

1

1

160

141

129

12

15

12

Контр

9
19

Держ.

9
19

Заочна форма

Всього

1

Контр.

Держ.

4

На основі
диплому
кваліфікованог
о робітника
Всього

6

Контр.

10

Держ.

Всього

11

Держ.

Всього

На основі базової
загальної
середньої освіти

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти

Контр.

071
Облік
і
оподаткування
073 Менеджмент
192 Будівництво та
цивільна інженерія
193 Геодезія та
землеустрій
201 Агрономія
204
Технологія
виробництва
та
переробки
продукції
тваринництва
211
Ветеринарна
медицина
Разом

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2017 році

1

2

3

4

1
3

1

Всього на денну форму навчання зараховано 160 абітурієнтів, в т.ч. 141 на
основі базові загальної середньої освіти, 15 – на основі повної загальної середньої
освіти, 4 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на заочну форму
навчання не проводився.
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Таблиця 7.6
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році
Шифр та назва спеціальності
5.03050901 бухгалтерський облік
5.03060101 організація виробництва
5.06010115 опорядження будівель і
споруд та будівельний дизайн
5.08010102 землевпорядкування
5.09010103 виробництво і переробка
продукції рослинництва
5.09010201 виробництво і переробка
продукції тваринництва
5.11010101 ветеринарна медицина
Всього:

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
всього
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт
12
7
5
14
9
5
23

3

20

21

21

-

66

42

20

20

42
198

42
144

30

12

12

12

12

Всього випущено 198 спеціаліст в т.ч. за денною формою навчання 174 чол., за
заочною – 24 чол.
На даний час працевлаштовано 56 випускників, поступили у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 48
чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 29 чол.

5.03050901
бухгалтерський облік
5.03060101 організація
виробництва
5.06010115 опорядження
будівель і споруд та
будівельний дизайн
5.08010102
землевпорядкування
5.09010103 виробництво
і переробка продукції
рослинництва
5.09010201 виробництво
і переробка продукції
тваринництва
5.11010101 ветеринарна
медицина
Загалом:
Літня екзаменаційна сесія
5.03050901
бухгалтерський облік

Загальний %
успішності
Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів
Кількість
груп із
100%

Середній
бал

Зимова екзаменаційна сесія

Таблиця 7.7
Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

29

100

65.2

3,96

3

2,6

1,2

49

100

63.2

3,91

4

3,0

1,6

56

100

56

3,76

3

3,8

1,8

97

98

53.2

3,72

2

3,0

1,4

148

99

55

3,8

4

3,2

1,4

69

96

52

3,7

1

3,2

1,5

134

99

54

3,8

2

3,4

1,3

582

98,8

56,9

3,8

2,7

3,2

1,5

29

100

64,5

4,02

3

1,8

0,7

5.03060101 організація
виробництва
5.06010115 опорядження
будівель і споруд та
будівельний дизайн
5.08010102
землевпорядкування
5.09010103 виробництво
і переробка продукції
рослинництва
5.09010201 виробництво
і переробка продукції
тваринництва
5.11010101 ветеринарна
медицина
Загалом:
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49

100

67,4

4,01

3

2,9

1,8

56

98

55,4

3,85

2

2,8

0,9

97

100

57,2

3,94

4

3,2

1,2

148

98

54

4

3,7

1,4

69

100

55

3,8

4

3,4

1,5

131

99

54

3,7

3

3,8

1,6

579

99,3

57,2

3,86

3,3

3,08

1,3

3,7

Зимову екзаменаційну сесію здавало 582 студенти, якісний показник 56,9%,
літню екзаменаційну сесію здавало 579 студентів, якісний показник 57,2%.
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти та з метою забезпечення
якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для
агропромислового комплексу України, розвитку післядипломної освіти на засадах
євроінтеграції та її реформування відповідно до потреб галузі, керівництвом держави
приділяється велика увага навчальним закладам, які причетні до вирішення даного
питання.
Діяльність післядипломної освіти в коледжі вирішує питання підготовки нового
покоління висококваліфікованих працівників, впровадження інноваційної діяльності
в ринкових умовах.
Так навчальний заклад тісно співпрацює з Тернопільським обласним та
районними центрами зайнятості. В 2017 році обласний центр зайнятості проводив
тендерний відбір навчальних закладів для організації професійного навчання
безробітних. Коледж взяв участь в цьому тендері і виграв 15 напрямків навчання
безробітних, які стоять на обліку в центрах зайнятості. Це такі напрямки, як:
 Безпечне ведення робіт по догляду за лікарськими рослинами
 Безпечне ведення робіт по обробітку ґрунту
 Дотримання безпеки праці при обробітку ґрунту та внесенні добрив
 Менеджмент малого підприємництва
 Основи безпеки праці на сільськогосподарських підприємствах
 Основи охорони праці на підприємствах
 Основи роботи з комп’ютерними програмами
 Основні засоби захисту рослин та застосування сучасних добрив
 Особливості догляду за плодовими та ягідними насадженнями
 Особливості лісового господарства
 Охорона праці і промислова безпека у будівництві
 Охорона праці на підприємствах по виробництві цегли
 Періодична перевірка знань з охорони праці машиністів (кочегарів) котельні
 Періодична перевірка знань з охорони праці операторів котельні
 Технологія сортування і переробки плодів та ягід
Загальна кількість слухачів з числа безробітних, які пройшли навчання на
курсах цільового призначення склала в 2017 році 824 осіб. А це додаткові
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надійшли навчальному

позабюджетні кошти, які
закладу для покращення
матеріальної бази.
Також коледж пройшов запропоновану ДП «Головний навчально-методичний
центр» Держгірпромнагляду України добровільну акредитацію і за результатами
акредитації отримав свідоцтво державного зразка на право проводити навчання з
питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань
підприємств, організацій, установ. Через таке навчання пройшли 60 спеціалістів з
охорони праці різних підприємств, організацій, закладів.
У 2018 році навчальний заклад планує готувати професійне навчання
безробітних з наступних спеціальностей:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва професії (спеціальності)
Менеджмент малого підприємництва
Нові прогресивні технології обробітку ґрунту та внесення добрив
Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин у сільському
господарстві
Основи роботи з комп’ютерними програмами
Особливості безпеки праці на підприємстві по виробництві цегли
Періодична перевірка знань з охорони праці машиністів (кочегарів) котельні
Періодична перевірка знань з охорони праці операторів котельні
Посадка і догляд за лісовими культурами
Сучасні методи догляду за плодовими насадженнями
Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі
трудової діяльності

Також протягом 2017 року 30 чоловік отримали робітничу професію «Оператор
котельні». Студенти коледжу одночасно з отриманням диплома молодшого
спеціаліста також отримують посвідчення робітничих професій.
7.1.4 Методична робота
Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу в коледжі є
важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців і
включає:
- навчально-організаційні документи циклових комісій;
- навчально-методичну документацію з напряму (спеціальності);
- навчально-методичну документацію з даної дисципліни;
- інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні
посібники, дидактичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні програми з
навчальних дисциплін, тощо).
Для організації навчального процесу, згідно з ліцензійними умовами надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти, визначається мінімальне нормативне
забезпечення навчально-методичною базою.
Навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки створюються
викладачами з конкретних дисциплін для студентів конкретних спеціальностей. Під
час створення навчально-методичної літератури враховуються такі вимоги, як
високий науковий рівень, доступність, зв'язок з практикою, наявність
міждисциплінарних зв’язків.
Попитом студентів користується електронна бібліотека коледжу, яку створювали
і систематично доповнюють викладачі та працівники видавничого центру.
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Методична рада – це постійно діючий орган коледжу. Методична рада визначає
основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню прогресивних
форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення
навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає
допомогу щодо ефективності організації методичної та навчальної роботи, здійснює
контроль прийнятих рішень і заходів.
До складу методичної ради входять завідуючі відділеннями, голови циклових
комісій, провідні викладачі.
Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи
Семенків М.Ю. Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану, який
затверджується на початку кожного навчального року.
Важливою складовою педагогічної майстерності викладача є творчий потенціал,
комунікативна культура, педагогічна імпровізація. Творчий потенціал викладача
визначається вмінням проникнутись проблемами вихованців, проявляти стійкість у
пошуках нового педагогічного підходу. Ефективне застосування вербальної і
невербальної комунікації, організовувати діалогове спілкування визначають
комунікативні уміння педагога. Педагогічна імпровізація – творча діяльність
педагога, що здійснюється в процесі педагогічного спілкування. Такі питання
педагогічної майстерності висвітлювали у своїх виступах методист коледжу та
викладачі під час педагогічних семінарів-практикумів, які проводились впродовж
навчального року в першу чергу для молодих викладачів для підвищення
педагогічної майстерності яких функціонує «Школа молодого викладача».
Відповідно до наказу директора за молодими викладачами закріплено старших
викладачів-наставників.
Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів інноваційними
методами і прийомами інтегрованого навчання під час проведення відкритих занять
продемонстрували: Бебих С.М. – викладач хімії, Хомут О.А. – викладач
інформатики, Пендзей Л.П. – викладач землевпорядних дисциплін, здобувач
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди
України, Короленко Л.П. – викладач економічних дисциплін, Скобляк Л.М. –
викладач біології, Мельник О.М. – викладач іноземних мов, Гнатів М.М. – викладач
математики, Москалик С.П. – викладач математики, Кіянко Л.С. – викладач
агрономічних дисциплін та інші.
У 2017 році з педагогічного колективу атестувались 27 викладачів. З них:
підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 15 викладачів; з
них 6 атестувались на відповідність раніше присвоєного педагогічного звання
«викладач-методист». Одному викладачу було присвоєно педагогічне звання
«викладач-методист». Трьом викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії». Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
першої категорії» - 5 викладачам; один спеціаліст атестувався на відповідність
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 3
викладачам було присвоєно другу кваліфікаційну категорію.
Щорічно колектив коледжу надсилає свої методичні напрацювання на виставку
педагогічних інновацій в НМЦ «Агроосвіта. В 2017 р. направлено 30 конкурсних
експонатів.
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1
2
3
4
5

№
з/п

Таблиця 7.8

Методичне забезпечення
Циклова комісія
Економіко-технічних дисциплін
Природничо-математичних дисциплін
Суспільно-філологічних дисциплін
Технології рослинництва
Ветеринарії та технології тваринництва

100
100
100
100
100

Методичне
забезпечення, %

7.1.5 Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічну базу та фінанси Бучацького коледжу Подільського ДАТУ
складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності,
вартість яких відображається на самостійному балансі.
Бучацькому коледжу належать: будівельні споруди, машини, обладнання,
транспортні засоби, засоби зв’язку, інтелектуальна власність, грошові кошти та інші
об’єкти власності згідно з чинним законодавством.
До основних фондів належать
 навчальний корпус
 4-х поверхова будівля, де є понад 50 кабінетів і лабораторій.
 лабораторний корпус-12 лабораторій.
 виробнича майстерня.
На одного студента денної форми припадає 12,5 м2 навчально- лабораторної
площі.
Навчально-виробнича клініка, навчально-виробнича ферма, де утримується
понад 20 свиней, колекційно-дослідне поле, площею 530 га, де вирощується овочі і
фрукти, два плодові сади, навчальний полігон, два студентські гуртожитки на 400
місць, студентська їдальня, спортивно-оздоровчий комплекс в який входить
спортивний зал на 580 кв.м., стадіон, дві гандбольні та волейбольні площадки,
медичний пункт і стоматологічний кабінет.
В коледжі є достатня кількість техніки понад 10 одиниць, які використовуються
в навчальних цілях і з виробничою необхідністю.
Матеріально-технічна база коледжу в достатній мірі забезпечує потреби
навчально-виховного процесу і наукових досліджень, створює можливість
подальшого розвитку закладу в напрямі інтеграції в європейський і світовий освітній
простір. Існуюча навчально-виробнича база коледжу відповідає показникам за
площами - загальній, корисній, робочій, навчально-виробничій в розрахунку на
одного студента і викладача. Будівлі і споруди коледжу відповідають паспортним
даним і санітарно-технічним нормам. Загальна площа яка використовується в
навчальному процесі складає 27401м2, площа навчальних корпусів 17553 м2.
Навчальні приміщення коледж має власні. Раціонально використовувати
аудиторний фонд, підтримувати його в належному технічному стані, поновлювати
обладнання дозволяє створена в коледжі система розподілу усього аудиторного
фонду за відділами та цикловими комісіями. Кожний відділ маючи свої лекційні та
групові аудиторії, лабораторії, кабінети в змозі обладнати їх в залежності від потреб
забезпечення навчального процесу для проведення своїх занять. Це стимулює відділи
обладнувати спеціалізовані лабораторії оснащувати їх необхідними наочними
матеріалами, тощо.
Рівень оснащення обладнанням і приладами лабораторій, кабінетів коледжу
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відповідає вимогам навчальних планів і програм з кожної спеціальності.
Адміністрація коледжу постійно дбає над зміцненням матеріально-технічно
бази.
Створена навчально-лабораторна база повністю забезпечує потреби навчального
процесу Бучацького коледжу Подільського ДАТУ. В коледжі обладнано 3
комп’ютерних класи з 52 сучасними комп'ютерами, які забезпечують проведення
занять з комп’ютерних дисциплін та впровадження сучасних технологій навчання з
усіх спеціальностей коледжу. Здійснено підключення коледжу до мережі ІНТЕРНЕТADSL. Створено ІНТЕРНЕТ - класи. Це забезпечує в середньому по коледжу 10
мбайт інформації на одного студента на місяць.
Велику роль у забезпеченні навчального процесу відіграє бібліотека, книжковий
фонд якої налічує понад 77 тис. примірників різного призначення, що забезпечує
користування бібліотечним фондом в 82,7 примірники на одного читача. Також є в
наявності читальний зал бібліотеки на 150 місць. Рівень забезпеченості коледжу
посадочними місцями в бібліотеці відповідає нормам від чисельності студентів
денної форми навчання. На даний час працівники бібліотеки та викладачі
завершують створення електронних підручників.
За останні роки значного розвитку набула поліграфічна база коледжу навчально-видавничий центр, який задовольняє власні потреби закладу в поліграфії.
Системи енерго-, тепло-, газо- та водопостачання в цілому забезпечують
необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу, задоволення
побутових потреб студентів. В навчальному закладі діє своя котельня, де встановлено
два газові котли і один котел на тверде паливо. Для водопостачання коледж має дві
свердловини і дві водонапірні споруди, тобто навчальний заклад може функціонувати
в автономному режимі із найменшими затратами на енергоносії та водопостачання. В
коледжі постійно діє медичний та стоматологічний кабінети, де студенти і
працівники отримують лікувально-профілактичну допомогу фахівців з медицини.
В цілому рівень розвитку навчально-матеріальної бази коледжу відповідає
сучасним вимогам, що створює належні умови для підготовки кваліфікованих
фахівців, проведенню науково-дослідної роботи.
Матеріальна база коледжу забезпечує навчальний процес на достатньому рівні.
7.1.6 Організаційна робота
З метою планомірності в роботі навчального закладу в коледжі функціонують
адміністративна рада, методична рада, педагогічна рада, рада студентського
самоврядування і засідання циклових комісій.
Адміністративна рада засідає щопонеділка і вирішує поточні питання
адміністративної, господарської та педагогічної діяльності.
Педагогічна рада засідає один раз на два місяці і розглядає основні питання
педагогічної діяльності, роботу циклових комісій, окремих лабораторій та кабінетів.
Методична рада засідає один раз на два місяці і вирішує питання методичного
характеру.
Рада студентського самоврядування засідає щомісяця і вирішує поточні питання
студентського колективу.
Кожного місяця відбувається засідання циклових комісій на яких розглядаються
питання функціонування і діяльності циклових комісій та шляхи покращення
викладання окремих дисциплін.
Кожного року проводяться тижні циклових комісій з метою висвітлення їх
діяльності.
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Один раз в рік проводяться загальні збори трудового колективу на яких
обов’язково заслуховується звіт директора про виконану роботу.
7.1.7 Виховна та спортивно-масова робота
Виховна робота в коледжі проводиться відповідно до річного плану
затвердженого педагогічною радою. У навчальному закладі проводяться загальновиховні заходи, заходи на відділах, виховні заходи по спеціальностях.
В коледжі функціонують гуртки художньої самодіяльності:
 Народний аматорський театр мініатюр;
 Студентський хор;
 Хореографічний гурток;
 Гурток читців;
 Вокальна студія;
 Вокальний ансамбль дівчат;
 Вокальний ансамбль хлопців;
 Фольклорний ансамбль.
Активними учасниками художньої самодіяльності є біля 200 студентів. Колектив
художньої самодіяльності коледжу за результатами обласного творчого конкурсу
звітів серед І-ІІ р.а. під гаслом «Україна – понад усе».
Заходи, в яких коледж приймав участь

Таблиця 7.9

№ Заходи,
проведені
Всеукраїнські
Обласні
Відділення ПІБ/група
Досягнення
з/п коледжем
/регіональні
Конкурс юних талантів
1.
«Ранкові роси»
2. «Галицький бал»
Звітний
концерт
колективів
художньої
Дипломант
3.
самодіяльності
ІІ ступеня
ВНЗ І-ІІ р.а.
«Україна
–
понад усе»
Районний концерт до
4.
Дня молоді
Районний концерт до
5. Дня
Конституції
України
Всеукраїнський
Танцювальний Дипломант
конкурс
ансамбль
І ступеня
«Agrounifest«Спалах»
2017»
Дипломант
Театр мініатюр І ступеня
6.
Ігор Окряк
В номінації
«Солістивокалісти»
Дипломант
І ступеня
7. «Студдоба»

8. Хресна дорога
Виставка «Великодня
9.
писанка»
10. Виставка «Барви осені»
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Всі групи
Всі групи
Всі групи

Спортивно-масова робота в коледжі регламентується чинними законами та
положеннями про фізичну культуру та спорт у вищих навчальних закладах.
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, відкритті турніри, першості, товариські зустрічі, пізнавальні
вікторини, виховні заходи, заходи проведенні в рамках тижня (місячника) циклової
комісії фізичного виховання, присвячені знаменним, історичним датам та інше.
У 2017 р. було проведено низку запланованих заходів: змагання з волейболу
серед груп нового набору, легкоатлетичного кросу, армреслінгу, паверліфтингу,
гирьового спорту, перетягування линви, легкої атлетики, яка включала п’ять видів:біг
100м, 1500м, естафетний біг 4х100м, штовхання кулі, стрибки в довжину з розбігу.
Чисельна кількість студентів, які активно брали участь у запланованих акціях
становить 432 особи. Переможці змагань були нагородженні спортивними
грамотами, медалями.
Щодо спорту, то в коледжі культивуються такі види як футбол та мінеї-футбол,
волейбол (юнаки та дівчата), легка атлетика, настільний теніс, гирьовий спорт, лижні
перегони, легкоатлетичний крос, фут зал. Для цього налагоджена робота спортивних
секцій з перелічених видів спорту, яка охоплює 218 студентів, що систематично
відвідують тренування і працюють над досягнення спортивного результату.
Колективу фізичного виховання коледжу у цьому навчальному році більше уваги
приділив ігровими видами спорту, щоб покращити свої рейтинги серед команд
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, а в інших видах – зусилля тренерів
були направлені на утримання лідируючих позицій. Так було заплановано, а згодом і
проведено на 50% більше товариських зустрічей з волейболу та міні-футболу у
порівнянні з минулим роком. Проведена таким чином робота принесла позитивні
результати.
У 2017 р. серед студентів коледжу були проведенні змагання з волейболу, мініфутболу, легкої атлетики, настільного тенісу з метою набору у секцію, змагання з
армреслінгу серед юнаків, з гирьового спорту та силових екстримальних вправ,
спартакіада з легкої атлетики, змагання з легкоатлетичного кросу, з волейболу між
юнаками навчальних груп, між дівчатами навчальних груп, між збірними командами
відділів з міні-футболу, з настільного тенісу, з шашок та шахів.
Колективом фізичної культури коледжу були проведенні такі спортивні заходи
районного масштабу:
Змагання з волейболу та настільного тенісу;
Відкритий кубок Тернопільської області з гирьового спорту;
Чемпіонат району з волейболу (чол.) серед трудових колективів та селищних
рад;
Спартакіада з легкої атлетики серед школярів району;
Районна спартакіада допризовної молоді;
Товариські зустрічі з волейболу між командами району.
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В змаганнях обласного рівня брала участь команда гирьовиків коледжу
чемпіонат Тернопільської області – ІІ місце, відкритий чемпіонат Тернополя – ІІ
місце. Спортсмени-ліфтери брали участь у Відкритому кубку Галичини з
пауерліфтингу, де здобули спортивні розряди – перший дорослий та кандидат у
майстри спорту.
Окрім секційної роботи проводиться спортивна робота інструкторського
спрямування для студентів, що самостійно займаються атлетичною гімнастикою,
армреслінгом, паверліфтингом, баскетболом, настільним тенісом.
Для студентів, які працюють над окремими фізичними якостями такими як
гнучкість, стрибучість, швидкість, корекція постави, програми по втраті чи набору
ваги над загальним фізичним розвитком задля доброго здоров'я та самопочуття.
Чисельна кількість таких студентів складає 60 чол.
Колектив фізичного виховання коледжу постійно докладає зусилля для
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до занять фізкультурою та
спортом, зміцнення спортивної бази нашого навчального закладу.
7.1.8 Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в коледжі здійснюється протягом року. Вона включає в
себе поширення інформації про діяльність коледжу, напрями підготовки та
спеціальності, шляхом участі викладачів у профорієнтаційній агітації у середніх
загальноосвітніх закладах міста та області, розповсюдженням рекламних буклетів.
Вже 7 років в коледжі проводиться Галицький бал на який запрошуються учні,
батьки та вчителі шкіл району. Гості мають можливість подивитися матеріальну
базу, аудиторії, читальний зал, видавничий центр, актовий і спортивний зали,
гуртожиток, поспілкуватися з студентами та викладачами коледжу.
В квітні 2017 років, в коледжі проводився День відкритих дверей, а також
конкурс талановитої молоді «Ранкові роси», на який ми запрошуємо учнів шкіл
району та області. Учні можуть показати себе в таких номінаціях: «Пісенна»,
«Танцювальна», «Поетична», «Гуморестична». Переможці конкурсу рекомендовані
до першочергово зарахування до навчального закладу.
В цьому році разом з Управлінням освіти і науки РДА на базі нашого коледжу
проводилась олімпіада з малювання, переможці якої рекомендовані до першочергово
зарахування на спеціальність «Опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн».
Видавничий центр коледжу постійно працює над виготовленням рекламної
інформації (буклети, оголошення, календарі тощо).
Подаються оголошення інформаційно-рекламного характеру про навчальний
заклад у районному газету «Нова доба», обласні газети «Свобода», «Вільне життя».
Здійснюються профорієнтаційні заходи в ПТУ області з метою одержання
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі диплома
кваліфікованого робітника по суміжних спеціальностях.
Проводиться профорієнтаційна робота студентами 3 курсу під час проходження
виробничої та студентами 4 курсів - переддипломної практики.
Постійно ведеться профорієнтаційна робота щодо залучення вступників на
навчання до коледжу. Налагоджено співпрацю із ветслужбою області та
землевпорядною службою області щодо пожвавлення профорієнтаційної роботи.
Адміністрація коледжу співпрацює також із роботодавцями та подає матеріали в
періодичну пресу.

330
7.1.9 Фінансова діяльність
По загальному фонду коледж профінансовано в 2017 р. на 100%, капітальні
видатки – не фінансувались.
Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі 842,406 тис. грн., в тому
числі на заміну вікон у гуртожитку – 198,895 тис. грн., витрачено на ремонтні роботи
– 576,921 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки – 66,590 тис. грн.
Заборгованостей по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної плати та
стипендій в коледжі немає.
7.1.10 Господарська діяльність
Виконано такі ремонтні роботи:
 Ремонт фасаду лабораторного корпусу;
 Поточний ремонт аудиторій навчального корпусу;
 Поточний ремонт в гуртожитку кімнат, коридорів, побутових кімнат, та кімнат
готелю;
 Проведено частковий поточний ремонт в котельні;
 Придбано вікна в гуртожитку в кількості 65 штук.
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7.2 КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
7.2.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру коледжу входять такі відділення:
1.Право
2. Агроінженерія
3. Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
4. Ветеринарна медицина
5. Агрономія
6.Заочної освіти
Таблиця 7.10

Напрями підготовки та спеціальності
№
з/п
1
2
3
4
5
6

1

Шифр та
найменування галузі
Код і назва спеціальності
знань
2
3
20. Аграрні науки та 201 Агрономія
продовольство
204 Технологія
20. Аграрні науки та
виробництва та переробки продукції
продовольство
тваринництва
21Ветеринарна
211 Ветеринарна медицина
медицина
14.
Електрична
141 Електроенергетика,
інженерія
електротехніка та електромеханіка
20. Аграрні науки та 208 Агроінженерія
продовольство
08. Право
081 Право

Кваліфікація
4
агротехнік
технік-технолог
з
виробництва і переробки
продукції тваринництва
фельдшер
ветеринарної
медицини
технік-електрик
технік-механік
молодший спеціаліст з права

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 1.07.2025.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі професії
відповідно до свого профілю за 7 спеціальностями.
Таблиця 7.11

08
Право

081
Право

4

5

40

40

6

НД-І
№2375855,
01.07.2025

Заочна

3

Денна

2

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Контингент
студентів
Всього

Код і назва
спеціальності

Заочна

1
1

Шифр та
найменування
галузі знань

Денна

№

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

7

8

9

10

І-ІІ

124

120

4

2
3

4
5

6

20.
Аграрні
науки
та
продовольство
14. Електрична
інженерія

208
Агроінженерія
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50

141
Електроенергетика,
50
електротехніка
та
електромеханіка
20.
Аграрні 201
науки
та Агрономія
50
продовольство
20.
Аграрні 204 Технологія
науки
та виробництва
та
продовольство
переробки продукції
25
тваринництва
21Ветеринарна
медицина

211
Ветеринарна
медицина

50

50

50

50

25

-

НД-І
№2375859,
01.07.2025
НД-І
№2375858,
01.07.2025
НД-І
№2375856,
01.07.2025
НД-І
№2375857,
01.07.2025

НД-І
№2375860,
01.07.2025

І-ІІ

230

171

59

І-ІІ

187

140

47

І-ІІ

175

171

4

І-ІІ

115

71

44

І-ІІ

160

160

-

Контингент студентів становить: денної форми навчання 833 особи, в тому числі
за державний бюджет навчаються 692 особи. (83 %), на контрактній основі – 141
особа (17 %).
Заочна форма навчання – 158 студентів, в тому числі за державним замовленням
– 91 особа (57,5 %), на контрактній основі – 67 осіб (42,5 %).
7.2.2 Кадрове забезпечення навчального процесу

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Таблиця 7.12

Характеристика педагогічного складу
Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
96
Викладачі, що мають вчений ступінь
10
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
1
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
4
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
2
викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та 3
продовольства України
Викладачі-методисти
10
Старші викладачі
1
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
37
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
27
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
19
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
3

№
ПІБ
з/п
1
Черняк
Ярослава
Петрівна

Підвищення педагогічної кваліфікації
Посада
Викладач

Термін
підвищення
1 місяць

Місце підвищення
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка

Таблиця 7.13
Примітки
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2

Покалюк Вадим Викладач
Вікторович

1 місяць

3

Тюхтій
Викладач
Олександр
Анатолійович
Бірюкова Тетяна Викладач
Володимирівна

1 місяць

5

Лелявин Артем Викладач
Сергійович

1 місяць

6

Собко
Валентина
Віталіївна
Гапонюк
Карина
Леонідіївна
Хмелянчишина
Наталія
Михайлівна
Богданова Лілія
Василівна

Викладач

1 місяць

Викладач

1 місяць

Викладач

1 місяць

Викладач

1 місяць

10

Яримчук Тетяна Викладач
Михайлівна

1 місяць

11

Ліщинська
Ірина Василівна

Викладач

1 місяць

12

Білецький
Володимир
Сергійович

Викладач

2 тижні

13

Катущинська
Людмила
Станіславівна
Циганюк
Микола
Анатолійович

Викладач

2 тижні

4

7
8
9

14

1 місяць

Викладач

Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Національний університет
біоресурсів
і
природокористування
України
ННІ
післядипломної освіти
Київська
національна
академія управління
Захистив дисертацію за
спеціальністю
«Історія
України»,
та
здобув
науковий
ступінь
кандидата історичних наук

7.2.3 Навчальна робота

Спеціальність

Всього

Результати прийому в 2017 році
На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Таблиця 7.14

Денна форма
На основі
На основі диплому
повної
кваліфікованого
загальної
робітника
середньої
освіти

Заочна
форма

Контр.

Держ.

Контр

34
12

5
3

2
3

0
0

2
3

0
0

0
0

0
0

4
25

0
0

4
25

33

29

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

53

36

30

6

1

0

1

0

0

0

16

15

1

44
8
57

1
13
28

4
3
15

0
0
0

4
3
15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20
4
69

19
0
34

1
4
35

Держ.

всього

Держ.

39
15

64 45
28 21
266 185

Контр.

всього

201 «Агрономія»
204
«Технологія
виробництва
і
переробки
продукції
тваринництва»
211
Ветеринарна
медицина»
141
«Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка»
208 «Агро-інженерія»
081 «Право»
Разом:

всього

Контр.

45
43

всього

Держ.
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Таблиця 7.15
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
Шифр та назва спеціальності
всього
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт
5.09010103 Виробництво і переробка 35
32
3
0
0
продукції рослинництва
5.09010201 Виробництво і переробка 37
21
0
0
16
продукції тваринництва
43
39
4
0
0
5.11010101 Ветеринарна медицина
5.10010102 Монтаж, обслуговування 55
42
0
10
3
та
ремонт
електротехнічних
установок
в
агропромисловому
комплексі
5.10010201 Експлуатація та ремонт 60
39
2
9
12
машин
і
обладнання
агропромислового виробництва
46
9
21
3
13
5.03040101 Правознавство
5.14010301
Туристичне 7
1
6
0
0
обслуговування
285
183
36
22
44
Разом

Таблиця 7.16

Працевлаштування випускників
Спеціальність

Кількість
випускників

Виробництво
і 35
переробка продукції
рослинництва
Виробництво
і 21
переробка продукції
тваринництва

За
На
Продовжують
державний контрактній
навчання у
Працевлаштовані
бюджет
основі
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
32
3
29
6
21

0

29

-

Ветеринарна
медицина
Експлуатація
та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок
в
агропромисловому
комплексі
Правознавство
Туристичне
обслуговування
Всього

43

39

41

335

4

28

5

39

2

41

-

42

42

0

35

7

30
7

9
1

21
6

26
5

4
2

219

183

36

193

24

Виробництво
і
переробка продукції
рослинництва
Виробництво
і
переробка продукції
тваринництва
Ветеринарна
медицина
Експлуатація
та
ремонт
машин
і
обладнання
агропромислового
виробництва
Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних
установок
в
агропромисловому
комплексі
Правознавство
Загалом:

Пропуски занять на 1
студента,
Кількість
академічних годин
Середній
груп із 100%
бал
в т.ч., без
всього
поважних
причин
Зимова екзаменаційна сесія

Загальний %
успішності
Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів

Таблиця 7.17

170

95

39

3,9

5

9,7

4,1

71

86

34

3,7

1

8,9

3,9

159

97

36

3,9

5

7,7

173

99

30

3,7

7

11,3

4,8

140

96

30

3,7

4

11,1

4,4

120
833

94
96

9,3
9,7

3,5
4,0

4

8,3

3,8

1

7,9

3,1

Виробництво
і
переробка продукції 129
рослинництва
Виробництво
і
56
переробка продукції

35
3,8
3
34
3,8
25
Літня екзаменаційна сесія

94

39

95

36

4,0
3,7

3,3

тваринництва
Ветеринарна
126
медицина
Експлуатація
та
ремонт
машин
і
обладнання
126
агропромислового
виробництва
Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних
104
установок
в
агропромисловому
комплексі
Правознавство
96
Туристичне
7
обслуговування
Загалом:
644

336
100

42

6

8,7

3,3

97

39

3,7

4

9,1

3,7

91

36

3,8

3

10,1

4,1

98

39

3,9

2

9,3

3,4

100

47

1

4,1

2,7

96

38

21

8,2

3,4

4,0

4,2
3,9

7.2.4 Методична робота

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Методичне забезпечення навчального процесу
Циклова комісія
Виробництво і переробка продукції рослинництва
Виробництво і переробка продукції тваринництва
Ветеринарна медицина
Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва
Правознавство
Мови і літератури
Іноземні мови
Соціально-гуманітарні дисципліни
Фізико-математичні
Фізичне виховання
Економічні дисципліни

Таблиця 7.18

Методичне забезпечення,
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Засідання методичної ради – проведено 14засідань.
Проведення педагогічних семінарів – 11.
Проведення відкритих занять – 62.
Атестовано 11 викладачів, з них: підтверджено «спеціаліст вищої категорії» - 4
викладачі, підтверджено «спеціаліст І категорії» - 1 викладач, присвоєно «спеціаліст
вищої категорії» - 1 викладач, «спеціаліст І категорії» - 2 викладачі, «спеціаліст ІІ
категорії» - 3 викладачі.
Показники участі у виставці передового педагогічного досвіду: прийнято на
конкурс 52 роботи викладачів, 1 робота стала переможцем, 6 робіт занесено до
«Каталогу кращих», 2 викладачі занесено до «Книги пошани» ДУ НМЦ
«Агроосвіта» у 2017 році, Коледж посів 12 місце серед 110 аграрних вищих
навчальних закладів.
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7.2.5 Виховна та спортивно-масова робота
Таблиця 7.19

Проведення виховних заходів
№ Заходи,
проведені
Обласні
з/п технікумом/коледжем

1

2

3

4

5
6

7
8

Загальноміська акція
«Ланцюг миру»
Зустріч з учасником
АТО
До Дня пам’яті жертв
голодомору
і
політичних репресій в
Україні акція «Запали
свічку»
До Дня працівника
сільського
господарства
«Свято
хліба»,
відкриття
дошки
пошани
Ситуативно-рольова
гра «П’ять хвилин
рятує життя»
Зустріч з Народним
артистом
України,
Героєм
України,
лауреатом
Шевченківської
премії,
знавцем
художнього
слова
Анатолієм
Несторовичем
Паламаренком.
Флешмоб
«Ми
–
активні,
ми
–
спортивні»
День
відкритих
дверей

Всеукраїнськ
і /регіональні

Відділення

ПІБ/
група

Міжнародний
фешмоб
«GLOBALSH
EVCHENKO
»

Участь
у
Зльоті
студентських Ветеринарн
лідерів
а медицина
аграрної
освіти

Участь
у
Всеукраїнській
акції
«Україна моя
вишивана»

Нестерук
Олександ
р
Васильов
ич, В-421

Дося
гнен
ня

9

Участь
у
загальноміському
заході
до
Дня
визволення Кам’янцяПодільського
від
німецькофашистських
загарбників.

10

11

12
13
14
15
16

17

Флешмоб до Дня
матері
Волонтерська
допомога
дітямсиротам, ветеранам
Великої Вітчизняної
війни, учасника АТО.
Конкурс «Гуртожиток
– наш дім»
Виховний захід до
Дня захисту дітей
«Усі ми родом із
дитинства»
Всеукраїнський
тиждень права
Волонтерські
акції:
«Допомога Авдіївці»,
«Посади дерево»
Участь студентів у
фестивалі творчості
«Агроуніфест – 2017»
Участь студентів у
правових
дебатах,
організованих
міською радою.

Участь в
урочистом
у відкритті
18-го
Міжнародн
ого
конкурсу
знавців
української
мови імені
Петра
Яцика, яке
відбулося у
м.
Хмельницький на
базі
Хмельницького
національного
університе
ту
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І
місц
е
Право

ІІ
місц
е

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 здібностей,
підготовка до активної виробничої праці, зміцнення здоров’я і захисту Батьківщини
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тощо.
З метою реалізації функції педагогічного впливу впроваджуються в практику
форми виховної діяльності в системі профілактичних заходів: забезпечення
належних умов для навчання і відпочинку, проживання студентської молоді в
гуртожитках.
Виховання студентів здійснюється на основі плану виховної роботи в коледжі,
що охоплює як загальноколеджівські заходи, так і заходи, що проводяться
кураторами академічних груп, загальноміські заходи, регіональні заходи.
Багато студентів коледжу охоплені гуртковою роботою, працюють в клубах за
інтересами, у гуртках художньої самодіяльності: «Краєзнавчий» гурток, клуб
«Меридіан», клуб «Лицар», клуб «Молода сім’я», гурток «Мечоносець», клуб
«Істина», гурток естрадного співу, народний гурток, танцювальний гурток.
Позитивний вплив на результати виховної роботи навчального закладу мають
такі структурні підрозділи: методоб’єднання кураторів груп, старостат, студентська
рада, психологічна служба коледжу, члени міського Молодіжного парламенту.
Колективом Коледжу ПДАТУ здійснюється достатня робота з реалізації
виховних напрямів через масові, індивідуальні форми роботи.
Спортивні досягнення студентів

Баскетбол (ж)

12

Вид
програми,
зайняте
місце
2

Баскетбол (ч)

12

1

Волейбол (ч)

12

Волейбол (ж)

3

Настільний
теніс
Шахи

4

Міні футбол

10

Настільний
теніс
Волейбол (ч)

3

Міні футбол

10

Волейбол (ч)

12

Вид спорту

Волейбол (ж)
Кулькова
стрільба

Кількість
учасників

Назва змагань

Першість міста
серед
ВНЗ III
рівнів
акредитації

10

12

12
6

Термін та
місце
проведення

1
3
м. Кам’янець
Подільський

3
6
2

Першість
області
серед
аграрних ВНЗ
III
рівнів
акредитації
Всеукраїнські
спортивні ігри
серед аграрних
ВНЗ III
рівнів
акредитації
Першість міста
серед
ВНЗ III
рівнів
акредитації

1

Таблиця 7.20
ПІБ
тренера
Макеєв І.С.
Сінькевич
В.Г.
Сінькевич
В.Г.
Дульський
Р.І.
Афрамчук
А.Я.
Удалов В.Ю.

2

Дульський
Р.І.
Сінькевич
В.Г.
Удалов В.Ю.

(фінальні)
1

Сінькевич
В.Г.

м. Кам’янець (зональні)
3
Подільський
м. Кам’янець 2
Подільський

Сінькевич
В.Г.

1

Коледж
ПДАТУ

Кобернюк
О.П.
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7.2.6 Профорієнтаційна робота
Згідно планів роботи обласного центру зайнятості населення, організовані
відвідування ярмарок професій в районах Хмельницької області організованих
районними центрами зайнятості, проведено дні відкритих дверей за участю
випускників коледжу минулих років, організовані публікації в місцевих засобах
масової інформації, виїзди груп викладачів і студентів в школи Хмельницької
області, роздрукована та розповсюджена рекламна продукція в обсязі 5000
екземплярів.
7.2.7 Фінансова діяльність
За 2017 рік по загальному фонду отримано фінансування в сумі – 18207,5
тис.грн., які використано:
 На заробітну плату – 10330,7 тис.грн.
 На нарахування на заробітну плату – 2219,8 тис.грн.
 Харчування дітей-сиріт – 351,2 тис.грн.
 Предмети обладнання та інвентар – 107,5 тис.грн.
 На воду і водовідведення – 330,7 тис.грн
 На теплопостачання – 1061,6 тис.грн.
 Електропостачання – 470,0 тис.грн.
 Стипендія – 3303,9 тис.грн.
 На літературу, придбання одягу, матеріальна допомога сиротам -31,2 тис.грн.
По загальному фонду коштів на капітальний ремонт кошторисом на 2017 рік не
передбачалося.
Протягом 2017 року всі зміни у нарахуванні заробітної плати проводились у
терміни зазначені Постановами Кабінету Міністрів України і забезпечувались
відповідним фінансуванням.
Стабільно виплачувалась заробітна плата, матеріальна допомога на
оздоровлення, стипендія та оплата комунальних послуг.
По спеціальному фонду за 2017 рік. Надійшло коштів 4306,9 тис.грн. в тому
числі:
 Від платного навчання - 1309,7 тис.грн.
 Від господарської діяльності – 2992,3 тис .грн
 Від оренди майна – 5,0 тис.грн
На протязі 2017 року кошти використовувались:
 на виплату заробітної плати та нарахування;
 на придбання матеріалів (ПММ, господарські товари та обладнання,
медикаменти, опалата послуг, відрядження, комунальні: послуги: вода, тепло,
електроенергія, газ);
 інші виплати та капітальні видатки
Станом на 1 січня 2018 року заборгованість по всіх видах виплат відсутня.
На базі коледжу функціонує навчально-практичний центр, за яким закріплено
дослідне поле площею - 495,6 га, з них – 471,4 га – сільськогосподарські угіддя, в т.ч.
рілля 376,1 га.
В 2017 році одержано врожай озимих культур – 37,0 ц. з 1 га, ярих зернових 25,7 ц з 1 га.
Заготовлено достатню кількість соковитих і грубих кормів для навчальнодослідної ферми.
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Вчасно і якісно підготовлено грунт і проведено посів озимих на площі - 71,0 га
під урожай наступного року.

7.3
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КІЦМАНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

7.3.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру коледжу входять такі відділення:
1. Агроземлевпорядкування
2. Ветеринарної медицини
3. Економіко-правове
Таблиця 7.21

Напрями підготовки та спеціальності
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Напрям
(Галузь знань)
2
07
Управління
адміністрування
07
Управління
адміністрування
08
Право
19
Архітектура
будівництво
20
Аграрні
науки
продовольство
20
Аграрні
науки
продовольство

Шифр та назва
спеціальності

Кваліфікація

3

4

та

071
Облік і оподаткування

бухгалтер

та

073
Менеджмент

організатор виробництва

081
Право
193
та Геодезія
землеустрій

молодший спеціаліст з права
та технік-землевпорядник

та

201
Агрономія*

фахівець з організації та
фермерського господарства

та

201
Агрономія**

агротехнік

ведення

211
Ветеринарна
фельдшер ветеринарної медицини
медицина
* для спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
** для спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

21
Ветеринарна медицина

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2018р.
Крім того випускники коледжу (коледжу) мають можливість отримати робітничі
професії
відповідно
до
свого
профілю
за
2
спеціальностями.
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Таблиця 7.22

030401 Право
(08 Право)
030509 Облік і
аудит
(07 Управління
та
адміністрування)
030601
Менеджмент
(07 Управління
та
адміністрування)
080101 Геодезія,
картографія
та землеустрій
(19 Архітектура
та будівництво)

5.03040101
Правознавство
(081 Право)
5.03050901
Бухгалтерський
облік
(071
Облік
оподаткування)
5.03060101
Організація
виробництва
(073 Менеджмент)

9

10

25

НД-І
№2325906
І
до 01 липня
2018 року

72

56

16

30

НД-І
№ 2576819
І
до 01 липня
2025 року

38

38

0

0

НД-І
№ 2576820
І
до 01 липня
2025 року

36

36

0

25

НД-І
№
2325905 до
І
01
липня
2018 року

69

69

0

0

НД-І
№
2325907 до
І
01
липня
2018 року

43

43

0

20

НД-І
№
2325908 до
І
01
липня
2018 року

54

54

0

0

НД-І
№
2325909 до
І
01
липня
2018 року

150 150 0

5

25

30

5.08010102
Землевпорядкування
50
(193 Геодезія та
землеустрій)

5.09010102
Організація
і
технологія ведення
25
фермерського
господарства
(201 Агрономія)
090101
5.09010103
Агрономія
Виробництво
(20
Аграрні і
переробка
25
науки
та продукції
продовольство)
рослинництва
(201 Агрономія)
110101
5.11010101
Ветеринарна
Ветеринарна
медицина
медицина
60
(21 Ветеринарна (211
Ветеринарна
медицина)
медицина)
090101
Агрономія
(20
Аграрні
науки
та
продовольство)

8

4
40

і

Заочна

3

Денна

2

Контингент
студентів
Всього

1

Заочна

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
Номер
обсяг
сертифіката,
термін дії
ліцензії

Рівень
акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

6

7

Контингент студентів становить: денної форми навчання 446 осіб в тому
числі за державний бюджет навчаються 394 особи, 88,5 (%), на контрактній
основі – 52 особи, 11,5 (%).
Заочна форма навчання – 16 студентів в тому числі за державним
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замовленням – 0 осіб, (%), на контрактній основі – 16 осіб, 100 (%).
7.3.2 Кадрове забезпечення навчального процесу

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Характеристика педагогічного складу

3.

Кількість

Показники
Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
Викладачі, нагороджені відзнаками
Міністерства аграрної політики та продовольства України
Викладачі-методисти
Старші викладачі
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»

№
ПІБ
з/п
1. Бабюк
Василь
Миколайович

2.

Таблиця 7.23

Підвищення педагогічної кваліфікації

Термін
Місце підвищення
підвищення
викладач, 06.11.2017 - Навчально-науковий
завідувач 10.11.2017
інститут
відділення
післядипломної
освіти Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування
України
Баєтул
викладач
01.11.2017 - Навчально-науковий
Ганна
30.11.2017
інститут підвищення
Михайлівна
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету
Біляр
викладач
01.11.2017 - Навчально-науковий
Юлія Василівна
30.11.2017
інститут підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету
Посада

66
0
2
2
1
1
16
1
34
19
6
9

Таблиця 7.24
Примітки
Свідоцтво № СС
00493706/00463917 від 10.11.17

Свідоцтво № СС
22769675/00009117
від 30.11.17

Свідоцтво № СС
22769675/00009217
від 30.11.17

345
4.

Гуцуляк
Віктор
Євгенович

викладач,
заступник
директора

17.10.2017 Інститут
- 03.11.2017 післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області
5. Гуцуляк
викладач
06.10.2017 Інститут
Олена
- 17.11.2017 післядипломної
Олександрівна
педагогічної освіти
Чернівецької області
6. Іванцин
викладач, 06.11.2017 - Навчально-науковий
Світлана
завідувач 10.11.2017
інститут
Євгенівна
відділення
післядипломної
освіти Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування
України
7. Козій
викладач
01.11.2017 - Навчально-науковий
Олег
30.11.2017
інститут підвищення
Володимирович
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету
8. Корсей
викладач
17.10.2017 Інститут
Оксана Іванівна
- 03.11.2017 післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області
9. Куспис
викладач
17.10.2017 Інститут
Ольга Іванівна
післядипломної
27.10.2017 педагогічної освіти
Чернівецької області
10. Кушнір Олексій викладач
27.11.2017 - Інститут
Валентинович
15.12.2017 післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області
11. Петракович
викладач
01.11.2017 - Навчально-науковий
Валентина
30.11.2017
інститут підвищення
Юліянівна
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету
12. Руснак
викладач
01.11.2017 - Навчально-науковий
Наталія
30.11.2017
інститут підвищення
Тодорівна
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету

Свідоцтво
2612
від 03.11.17

№

Свідоцтво
2841
від 17.11.17

№

Свідоцтво № СС
00493706/00467517
від 10.11.17

Свідоцтво № СС
22769675/00009617
від 30.11.17

Свідоцтво
2613
від 03.11.17

№

Свідоцтво
2558
від 27.10.17

№

Свідоцтво
3105
від 15.12.17

№

Свідоцтво № СС
22769675/00009317
від 30.11.17

Свідоцтво № СС
22769675/00009717
від 30.11.17

346
13. Снятинчук
Наталія
Мирославівна

викладач

14. Філіпчук
Юрій
Михайлович

викладач,
директор

15. Шелюк
Людмила
Іванівна

викладач

01.11.2017 - Навчально-науковий
30.11.2017
інститут підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету
01.11.2017 - Навчально-науковий
30.11.2017
інститут підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету
01.11.2017 - Навчально-науковий
30.11.2017
інститут підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського
державного аграрнотехнічного
університету

Свідоцтво № СС
22769675/00009417
від 30.11.17

Свідоцтво № СС
22769675/00009817
від 30.11.17

Свідоцтво № СС
22769675/00009517
від 30.11.17

7.3.3 Навчальна робота
Таблиця 7.25

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти

Всього

Держ.

Конт

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Менеджмент

12

11

11

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Право

20

17

8

9

3

0

3

0

0

0

0

0

0

16

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конт

Держ.

0

та

Всього

13

Конт

13

Держ.

Облік
і
14
оподатку-вання

Геодезія
землеустрій

Всього

Заочна
форма

Конт

На основі диплому
кваліфікованого
робітника

Держ.

На основі базової
загальної
середньої освіти
Всього

Спеціальність

Всього

Результати прийому в 2017 році

347
201 Агрономія*
(фермери)

12

11

9

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

201
Агрономія**
(агрономи)

14

10

10

0

3

0

3

1

1

0

0

0

0

30

25

25

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

92

11

14

0

14

1

1

0

0

0

0

211
Ветеринарна
медицина
Разом

118 103

Таблиця 7.26
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році
Шифр та назва спеціальності
5.03040101
Правознавство
5.03050901
Бухгалтерський облік
5.03060101
Організація виробництва
5.08010102
Землевпорядкування
5.09010102
Організація і технологія ведення
фермерського господарства
5.09010103
Виробництво
і
переробка
продукції рослинництва
5.11010101
Ветеринарна медицина
Разом

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт

всього
49

10

10

1

28

10

9

1

0

0

10

9

1

0

0

32

18

0

14

0

11

11

0

0

0

30

10

0

18

2

37

37

0

0

0

179

104

12

33

30

348
Таблиця 7.27
Інформація про випуск та працевлаштування фахівців денної форми
навчання у Кіцманському коледжі Подільського державного аграрнотехнічного університету в 2017 році

держзамовлення

контракт

держзамовлення

контракт

держзамовлення

контракт

держзамовлення

контракт

держзамовлення

контракт

держзамовлення

контракт

1
2
ВИПУСК
–
10
ВСЬОГО: (ЧОЛ.)
з них: отримали
направлення
на10
роботу – всього:
у
відсотках
до100
випуску
%
отримали
підтвердження про
0
працевлаштування
(чол.)
Всього у відсотках
0%
до випуску
ПРАЦЕВЛАШТОВ
АНО
0
– ВСЬОГО (ЧОЛ.)
у
відсотках
до
0%
випуску
з них:
В державні заклади,
0
установи
та
організації (чол.)
у
відсотках
до
0%
працевлаштованих
В с/г підприємства
різних
форм0
власності (чол.)
у
відсотках
до
0%
працевлаштованих
Власна
справа
0
(чол.)
у
відсотках
до
0%
працевлаштованих

контракт

держзамовлення

Показники

Назва спеціальностей ліцензованих у ВНЗ
5.09010102
5.09010103
Організаці
5.03060101
Виробницт
яі
5.11010101
5.03040101 5.03050901 Організаці 5.08010102
во і
технологія
Ветеринар
Правознав Бухгалтерс
я
Землевпопереробка
ведення
на
ство
ький облік виробницт рядкування
продукції
фермермедицина
ва
рослинниц
ського гоства
подарства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

9

1

9

1

18

0

11

0

10

0

37

0

0

9

0

9

0

18

0

11

0

10

0

37

0

0%

100
100
100
100
100
100
0%
0%
0%
0%
0%
0%
%
%
%
%
%
%

0

5

0%

55,6
100
0% 44% 0% 89% 0% 73% 0% 60% 0%
0%
%
%

4

3

40%

33,3
100
100
0%
0% 89% 0%
0% 30% 0% 60% 0%
%
%
%

1

1

25%

33,3
100 12,5
0% 22%
0% 0% 0% 0% 0% 55% 0%
%
% %

0

1

0%

33,3
12,5
100
0% 44% 0%
0% 73% 0%
0% 36% 0%
%
%
%

2

0

50% 0%

0

0

0

0

0

4

9

2

4

1

0

1

1

0

0

16

16

2

2

2

0

0

0

0

0

8

11

0

8

0

0

0

0

0

0

6

3

0

3

0

0

0

0

0

0

37

22

12

8

0

0

0

0

0

0

100
12,5
11% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
%
%

349
Науководослідницькі
0
установи (чол.)
у
відсотках
до
0%
працевлаштованих
В інших країнах за
0
контрактом (чол.)
у
відсотках
до
0%
працевлаштованих
Інші
структури
0
(чол.)
у
відсотках
до
0%
працевлаштованих
НЕ ПРАЦЕВЛ. ПО
ПРИЧИНІ
10
– ВСЬОГО (ЧОЛ.)
з них::
Продовжено
10
навчання (чол.)
у відсотках до не 100
працевлаштованих %
Сімейні обставини
0
(чол.)
у відсотках до не
0%
працевлаштованих
Призов до збройних
0
сил України (чол.)
у відсотках до не
0%
працевлаштованих
Інші причини (чол.) 0
у відсотках до не
0%
працевлаштованих

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.03040101
Правознавство
081 Право
5.03050901
Бухгалтерський
облік;
071
Облік
оподаткування

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1

1

0

1

0

10

0

3

25%

33,3
62,5
0% 11% 0%
0% 27% 0% 0% 0% 9% 0%
%
%

6

6

1

0

0

2

0

0

0

7

0

15

0

6

6

0

0

0

2

0

0

0

6

0

15

0

0

0

0

2

0

100 100
100
100
0% 0% 0%
0% 0% 0% 86% 0%
0%
% %
%
%
0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0% 0%

100
0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0%
%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Кількість
груп із 100%

Серед-ній бал

Якісний
показник
навчання, %

Загальний %
успішності

Кількість
студентів

Зимова екзаменаційна сесія 2017/2018

і

0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Рівень навчальних досягнень студентів
Спеціальність

0

Таблиця 7.28

Пропуски занять
на 1 студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

54

99,55

63,85

3,79

3 із 4

18,15

6,59

47

99,87

64,59

3,94

2 із 3

16,43

6,51

350
5.03060101
Організація
виробництва;
073 Менеджмент
5.08010102
Землевпорядкуванн
я
193 Геодезія та
землеустрій
5.09010102
Організація
і
технологія ведення
фермерського
господарства
201 Агрономія
5.09010103
Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва
201 Агрономія
5.11010101
Ветеринарна
медицина
211
Ветеринарна
медицина
Загалом:
5.03040101
Правознавство
081 Право
5.03050901
Бухгалтерський
облік
071
Облік
і
оподаткування
5.03060101
Організація
виробництва
073 Менеджмент
5.08010102
Землевпорядкуванн
я
193
Геодезія
і
землеустрій
5.09010102
Організація
і
технологія ведення
фермерського
господарства
201 Агрономія

25

100,00

70,25

4,05

3 із 3

34,64

9,68

68

99,87

54,40

3,66

3 із 4

23,5

10,41

30

99,82

56,71

3,75

2 із 3

12,13

9,13

64

100,00

57,89

3,78

4 із 4

16,56

8,72

148

100,00

67,36

3,91

7 із 7

17,76

3,59

436

99,85

62,07

3,82

25
28

18,96

6,83

із

Літня екзаменаційна сесія 2016/2017
46

100,00

63,02

3,84

3 із 3

21,39

9,65

48

99,91

69,41

3,94

2 із 3

26,08

9,17

10

100,00

73,68

4,2

2 із 2

28,6

9,8

82

99,94

60,62

3,77

3 із 4

14,76

6,93

30

100,00

59,23

3,80

3 із 3

10,2

4,27

351
5.09010103
Виробництво
переробка
продукції
рослинництва
Агрономія
5.11010101 (211)
Ветеринарна
медицина
Загалом:

і
65

99,87

56,04

3,77

3 із 4

24,2

13

160

100,00

70,69

3,99

8 із 8

23,23

6,26

441

99,96

64,67

3,9

24
27

21,21

8,44

із

7.3.4 Методична робота
№
з/п

Методичне забезпечення навчального процесу
Циклова комісія
Агрономічних та механічних дисциплін
Ветеринарних та зоотехнічних дисциплін
Економічних дисциплін
Землевпорядних дисциплін
Природничо - математичних дисциплін,
виховання та захисту вітчизни
Соціально-гуманітарних дисциплін
Юридичних дисциплін

Методичне
забезпечення, %
100%
100%
100%
100%
фізичного 100%

Засідання методичної ради
Дата
Лютий,
2017

Березень,
2017

Червень,
2017

Таблиця 7.29

Порядок денний
Організація та проведення самостійної роботи
студентів
Виконання рішень педагогічної та методичної рад
цикловими комісіями
Вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів,
які мають педагогічне звання
Виконання плану підвищення кваліфікації викладачів
Організація профорієнтаційної роботи в навчальному
закладі
Роль самоосвіти викладача у вдосконаленні
педагогічної майстерності
Інноваційні технології в досвіді роботи викладачів,
що атестуються.
Робота циклової комісії зі створення та поновлення
комплексів науково-методичного забезпечення якості
викладання дисциплін
Організація індивідуальної психологічної роботи з
учасниками освітнього процесу
Підсумки участі студентів в олімпіадах
Формування фонду електронних видань бібліотекою
Результати проведення предметних декад циклових
комісій

100%
100%

Таблиця 7.30
Доповідач
методист,
зав.
відділення,
голови
циклових комісій
викладачі-методисти
заст. директора з НР
голови
циклових
комісій
методист
викладачі
зав. відділеннями

практичний психолог
голови
циклових
комісій
зав. бібліотекою
заст. директора з НР

352
Серпень,
2017

Підсумки роботи методичної ради, циклових комісій
у 2016/17 н.р.
Розгляд планів роботи методичної ради, роботи
відділень, циклових комісій, школи молодого
викладача, школи педагогічної майстерності у
2017/2018 н.р.
Основні напрями та зміст роботи педагогічного
колективу над реалізацією методичної проблеми.
Листопад, Якість підготовки та ведення навчальної документації
2017
Пропаганда новинок науково-практичної літератури
Якість складання та виконання індивідуального плану
роботи викладача, інноваційність у визначенні
основних напрямів роботи
Організація роботи циклових комісій з обдарованими
студентами

заст. директора з НР
члени методичної ради
методист

методист
зав. бібліотекою
методист
голови
циклових
комісій

Проведення педагогічних семінарів
Лютий, 2017

1. Використання інноваційних та інтерактивних технологій як
пріоритетного напряму у навчальному процесі (обмін досвідом викладачів).
Викладачі-методисти Шелюк Л.І.,Мироненко Т.С.
2. Медицина лікує людину, а ветеринарна - людство.
Викладач ветеринарних дисциплін Бойко Н.М.
3. Інноваційна діяльність викладача – ознака сучасності освіти.
Викладач агрономічних дисциплін Ротар Є.І.
Квітень, 2017

1. Конструювання оптимального культурно-освітнього середовища в
академічній
групі
–
запорука
успішного
навчання.
Голова кураторів академічних груп
2. Бібліотека закладу в інформаційно-освітньому просторі, стан та
завдання.
Завідувач бібліотеки
3. Застосування методу проекту на уроках економічної і соціальної
географії світу.
Викладач природничо-математичних Царик І.В.
Вересень, 2017
1. Організація індивідуальної психологічної роботи з учасниками
освітнього процесу.
Практичний психолог Худик Л.С.
2. Використання активних методів навчання при вивченні економічних
дисциплін
Голова циклової комісії економічних дисциплін Біляр Ю.В.
3. Методика організації самостійної роботи студентів під час вивчення
економічних дисциплін.
Викладач економічних дисциплін Снятинчук Н.М.
Листопад, 2017
1. Розвиток критичного мислення у процесі вивчення історії.
Викладач суспільно – гуманітарних дисциплін Куспис О.І.
2. Організація самостійної роботи з іноземної мови з використанням
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комп’ютерних технологій.
Викладач іноземної мови Ружицька Ю.В.
3. Впровадження сучасних навчальних технологій з організації самостійної
роботи як засіб формування професійної компетентності студентів.
Викладач природничо-математичних Царик І.В.
Проведення відкритих занять
1. Відкрите заняття з дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією» на тему
«Африканська чума свиней. Класична чума свиней».
Викладач Косменко А. Ю.
2. Відкрите заняття з дисципліни “Землеустрій населених пунктів ” на
тему “Благоустрій населених пунктів ”.
3. Викладач Антощук Г.О.
Відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий облік» на тему «
Облік праці та її оплати».
Викладач Баєтул Г.М.
4. Показове заняття «Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. Техніка
естафетного бігу та передачі естафетної палички».
Викладач Федорюк Б.В.
5. Відкрите заняття з дисципліни “Англійська мова за професійним
спрямуванням” на тему ”The Most Dangerous Infectious Diseases in Cattle”
(Найнебезпечніші інфекційні хвороби ВРХ), “Cattle Plague” (Чума великої
рогатої худоби).
Викладач Ружицька Ю.В.
6. Відкрите заняття з «Всесвітньої історії» на тему «Утвердження США як
провідної країни повоєнного біполярного світу (1945-1960 рр.)».
Викладач Карасьова М.В.
7. Відкрите заняття з дисципліни «Основи римського цивільного права» на
тему «Сімейні правовідносини».
Викладач Савка Т.М.
8. Відкрите заняття з дисципліни «Геодезія» на тему «Супутникові
навігаційні системи».
Викладач Макидон В.В.
9. Відкрите заняття із землевпорядного проектування на тему:
«Впорядкування території багаторічних плодових насаджень».
Викладач Козій Г.В.
10. Відкрите заняття з дисципліни “Годівля сільськогосподарських тварин ”
на тему “Корми та їх класифікація ”.
Викладач Макидон В.П.
11. Відкрите бінарне заняття з дисципліни «Ботаніка»на тему «Вегетативні
органи рослин» та «Фізіологія рослин» на тему «Кореневе живлення рослин».
Викладачі: Іванцин С.Є., Руснак Н.Т.
12. Відкрите заняття з дисципліни «Анатомія с.-г. тварин» на тему
«Фізіологія залоз внутрішньої секреції».
Викладач Бабюк Б.І.
13. Відкрите бінарне заняття з дисциплін основи філософських знань та
соціологія на тему «Філософський аналіз суспільства».
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Викладачі: Король М.О., Пасічник О.О.
14. Відкрите заняття з дисципліни «Фармакологія» на тему «Складові
частини і правила виписування рецептів».
Викладач Бойко Н.М.
Атестація викладачів
Проведено атестацію 12 педагогічних працівників:
1. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «викладач-методист»:
Шелюк Людмилі Іванівні,
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «старший викладач»: Ротар Євгенії Іванівні.
2. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
присвоєно
педагогічне звання «викладач-методист»: Королю Миколі
Орестовичу, Лакусті Тетяні Іванівні.
3.
Підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої
категорії»:Бойко Наталії Миколаївні.
4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»:
Хімчинській Жанні Орестівні, Іванцин Світлані Євгенівні, Худик Людмилі
Степанівні, Мироник Олесі Іванівні.
5. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»: Макидон
Валентині Петрівні, Савці Тетяні Миколаївні, Мінковій Ірині Олегівні.
Таблиця 7.31
Показники участі у виставці педагогічного досвіду
Назва роботи
«Основи будівельної справи». З досвіду проведення
студентської конференції.
«Землеустрій населених пунктів». Презентації до курсу
лекцій.
«Основи
картографування».
Електронний
навчальний
посібник.
«Історія держави і права зарубіжних країн». Електронний
навчальний посібник.
Фізична культура. Педагогічні засади стимулювання інтересу
до знань студентів.
«Економіка, організація і планування с-г виробництва»
Електронний посібник.
Освітній веб-сайт викладача економічних дисциплін.
Комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Електронний
посібник.
«Патологічна фізіологія і патологічна анатомія с-г тварин».
Атлас.
«Ботаніка». Електронний навчальний посібник
Всесвітня історія. Електронний навчальний посібник
«Економічний аналіз».Електронний навчальний посібник

Прізвище, ім’я, по
батькові
авторів і виконавців
Антощук
Ганна
Олександрівна
Антощук
Ганна
Олександрівна
Антощук
Ганна
Олександрівна
Бабяк Діна Леонідівна
Біляр Іван Григорович
Біляр Юлія Василівна
Булега Юрій Михайлович
Гуцуляк
Олена
Олександрівна
Дрещан Лілія Михайлівна
Іванцин
Світлана
Євгенівна
Карасьова
Мар’яна
Василівна
Король Леся Іванівна
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«Культурологія».Електронний навчальний посібник
«Біржове право». Електронний навчальний посібник
Історія України. Електронний навчальний посібник
«Державний контроль за використанням та охороною земель».
Електр. посібник.
«Основи економічної теорії». Електронний навчальний
посібник
Освітній веб-сайт викладача економічних дисциплін

Король
Микола
Орестович
Костинюк
Сніжана
Василівна
Куспис Ольга Іванівна
Макидон
Віталія
Володимирівна
Мамаєвська
Людмила
Олександрівна
Мамаєвська
Людмила
Олександрівна
Марковська
Ніна
Макарівна
Місевич Оксана Петрівна

Паразитологія. Гельмінтологія. Електронний навчальний
посібник
«Організація
судових і правоохоронних органів».
Електронний посібник
Людина і світ. Електронний навчальний посібник
Пасічник
Олександр
Олександрович
«Технологія
в
галузях
рослинництва».Електронний Петракович
Валентина
навчальний посібник
Юліянівна
«Нотаріат». Електронний навчальний посібник
Пілат Ірина Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька). Ружицька
Юлія
Навчальний посібник
Валеріївна
«Однорічні квіти». Методичні рекомендації з РП квітникар Руснак Наталія Тодорівна
озеленювач
«Землеробство». Електронний навчальний посібник
Семенюк
Василь
Олексійович
Облік і звітність бюджетних установ
Снятинчук
Наталія
Мирославівна
«Трудове право». Електронний навчальний посібник
Сорохан Аліна Іванівна
«Цивільний процес». Електронний навчальний посібник.
Тарновецька
Лариса
Дмитрівна
Основи екології. Електронний навчальний посібник
Царик
Інна
Володимирівна

7.3.5 Матеріально-технічне забезпечення
Матеріальна база в цілому відповідає вимогам навчального процесу. В
даний час 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 56528 томів, читальна зала
на 120 місць. Загальна кількість читачів складає 1 120 осіб (наведені обсяги
станом на 01.10.2017р).
Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами, меблями
навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами.
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 нормативнозаконодавчі акти, кваліфікаційні вимоги з дисциплін.
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Оснащеність кабінетів відповідає нормативам.
Проведена відповідна робота з забезпечення технічними засобами
навчання. Для розмноження документів, методичних матеріалів працює чотири
копіювальних апарати.
Заняття фізичною культурою та спортом проходять в двох спортзалах,
тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику.
Для проведення занять з дисципліни „Основи захисту Вітчизни” обладнано
клас ОЗВ та тир на 75м.
Навчально-виробниче господарство коледжу має 150га землі. Для
проведення механізованих робіт є в наявності трактори - 2 та вантажні
автомобілі різних марок - 1, с.-г. машини - 7, інша техніка.
Для послуг студентів два гуртожитки на 300 місць.

№
Адреси основних
з/п навчальних корпусів
1
2
1

Миколайчука,3

2

Миколайчука,11

3

Сковороди,4A

Таблиця 7.32

Гуртожитки коледжу
Власник майна

Документ на право власності

3
4
Держава в особі Верховної ради Свідоцтво на право власності
України
в
оперативному на нерухоме майно САВ
управлінні КТ ПДАТУ
№051747 від 29.11.07р.
Держава в особі Верховної ради Свідоцтво на право власності
України
в
оперативному на будівлі гуртожитків ЯЯЯ
управлінні КТ ПДАТУ
№401054 від 25.07.05р.
Держава в особі Верховної ради Свідоцтво на право власності
України
в
оперативному на учбовий корпус реєстр.
управлінні КТ ПДАТУ
№263 від 19.07.99р.

Таблиця 7.33

Стан соціально - побутової сфери
№
з\п

1

2
3
4
5
6
7
8

Назви приміщень
за функціональним призначенням

У тому числі
Загальна площа
Власна, Орендована,
приміщень, м²
м²
м²

Площа всіх використовуваних приміщень, 15252
всього
у тому числі: приміщення для занять студентів, 8946
всього аудиторний фонд спортивні зали.
8712
234
Приміщення
для
науково-педагогічного
128
персоналу
Службові приміщення
991
Бібліотека, у тому числі читальні зали
432
Гуртожитки
4401
Їдальні, буфети
340
Профілакторії
Медичний пункт
14

15252 8946
8712
234

-

128

-

991
432
4401
340
14

-
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7.3.6 Організаційна робота
До початку навчального року проводиться перевірка готовності навчальних
корпусів, гуртожитків, їдальні з метою досягнення встановлених норм безпеки,
гігієни праці, виробничої санітарії на робочих місцях. За результатами
перевірки комісія складає відповідний акт.
В коледжі 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 коледжі проводиться
організоване навчання та перевірка знань з питань охорони праці з керівниками
та спеціалістами (один раз на 3 роки), та навчання з електробезпеки.
Разом з профспілковою організацією складено колективний договір, де
розроблені заходи з підвищення охорони праці та створення на робочих місцях
безпечних та нешкідливих умов праці.
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
3.
4.
5.
6.
7.

Показники
Кількість студентів, які потребують поселення до
гуртожитку (з інших населених пунктів)
Частка студентів, які потребують поселення до
гуртожитку (% від загальної кількості)
Кількість студентів з інших населених пунктів, які
проживають у гуртожитках,
в т.ч. сімейних
Частка студентів, які проживають у гуртожитках (%
від загальної кількості)
Житлова площа, яка припадає на одного студента у
гуртожитку

Кількісні параметри
107 чол.
22 %
107 чол.
22 %
6,8м2

20 чол.
Кількість студентів, які згідно законодавства мають
(з них 5 інвалідів та 15 дітейправо на соціальну підтримку і захист
сиріт, учасників АТО )
Наявність спортивних залів,
1
їх загальна площа
234,0м2
Наявність площинних спортивних споруд:
860,0м2
 стадіонів;
 спортивних майданчиків;
Наявність студентського клубу
96,0м2
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7.3.7 Виховна та спортивно-масова робота
Студенти коледжу беруть активну участь в відзначенні видатних
історичних дат та подій, спортивних змаганнях, конкурсах художньої
самодіяльності та аматорського мистецтва
Самодіяльні колективи коледжу завжди приймають участь у різноманітних
конкурсах та фестивалях і неодноразово займають призові місця.
Формування активної позиції студентської молоді відбувається через
впровадження студентського самоврядування. В коледжі постійно діють
студентський старостат, рада гуртожитку (створена при студентських
гуртожитках). Найвпливовішим органом студентського самоврядування є
студентська рада, студенти нашого коледжу приймають активну участь у
магістраті Студентського Парламенту Буковини.
Педагогічний колектив та студенти Кіцманського коледжу ПДАТУ завжди
приймають участь у благодійних акціях.
Особливу увагу в коледжі 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 коледжу. Вони забезпечені безкоштовним проживанням
в гуртожитку коледжу. Всі студенти-сироти та студенти, які залишилися без
батьківського піклування навчаються за рахунок держави та отримують
стипендії. А також, вони отримують іменні стипендії Обласної Ради та
матеріальні допомоги.
Проведення виховних заходів

Таблиця 7.34

№
Досягне
Заходи, проведеніколеджем Обласні
Відділення
ПІБ/група
з/п
ння
Проведення свята з нагоди
«Менеджменту
та
1. вручення
дипломів
бухгалтерського обліку»
ОВ-41
молодшого спеціаліста.
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
Мітинг до Дня Героїв
«Менеджменту
та
2.
Небесної Сотні
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
Проведення
урочистого
«Ветеринарна
медицина»
свята
з
нагоди
«Менеджменту
та
3.
міжнародного жіночого дня
бухгалтерського обліку»
8 березня.
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
Конкурс
поезії
Тараса
«Менеджменту
та
4.
І курси
грамоти
Григоровича Шевченка
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
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Організація
екскурсій
5. історико-краєзнавчого
та
природничого спрямування

6. Тематичні виховні години

Проведення
флешмобу
«Вишиванкасимвол
7.
Батьківщини,
дзеркало
народної душі»

Проведення
святкової
8. зустрічі з випускниками
коледжу.

Проведення свята з нагоди
9. вручення
дипломів
молодшого спеціаліста.

Проведення
урочистої
10. лінійки присвяченої дню
знань.

11.

Благодійні акції

12. Посвята в студенти

13. Зустріч з учасниками АТО

«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
І-ІІІ курси
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
50
«Ветеринарна медицина»
62
«Менеджменту
та 30
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
18
«Землевпорядкування»
23
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
І курси
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
І курси

360

14.

Проведення свята з нагоди
дня працівників освіти

15. Конкурс «Козацькі забави»

16.

Участь
у
конкурсі
АгроУніФест2017

Мітинг до Дня визволення
17. України від фашистських
загарбників

Відзначення
18. української
мови
писемності в коледжі.

дня
та

Проведення
конкурсу
«таланти
твої,
19.
першокурснику...» для ст. І
– ІІ курсу
Проведення
дня
студентського
20.
самоврядування та свята
день студента
21.

Відзначення Дня сільського
господарства

День
пам’яті
жертв
голодоморів. Участь у
22.
Всеукраїнській
акції
«Запали свічку»
Участь у Всеукраїнському
23. конкурсі «Україна очима
сучасної молоді

«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
І курси
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
Назарчук
Богдана;
«Ветеринарна медицина»
Артамонов
Віталій;
Андрійчук
Лідія
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
І курси
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджмент
та
бухгалтерський облік»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина»

ІІ
Гран-прі

Грамоти та
цінні
подарунки
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Відзначення
Дня
24. толерантного ставлення до
ВІЛ інфікованих людей

№
з/п

Заходи, проведені
коледжом
Першість
з
міні1 футболу
серед
академічних груп
Першість
з
міні2 футболу
серед
відділень
3
Першість
з
легкоатлетичного
4
кросу
серед
академічних груп
Першість
з
5 легкоатлетичного
кросу серед відділень
6
Першість
7 атлетики
відділень

з

легкої
серед

8
Першість з
9 настільного
відділень

тенісу
серед

10
11

Першість з гирьового
спорту серед відділень

12
Першість
13 боротьби
відділень

з

вільної
серед

14
15

Першість з волейболу
серед відділень юнаки

«Агротехнології»
«Ветеринарна
медицина»
«Менеджменту
та
бухгалтерського обліку»

Таблиця 7.35

Спортивні досягнення студентів.
Обласні

Всеукраїнські
/регіональні

Досягнення
І місце
гр.В-41
І місце
"Ветеринарна медицина"

Першість з міні-футболу
серед ВНЗ І-ІІр.а.

3 місце
І місце
гр. В-31
І місце
"Ветеринарна медицина"

Першість
з
легкоатлетичного кросу
серед ВНЗ І-ІІ р.а

І місце
І місце
"Ветеринарна медицина"

Першість
з
легкої
атлетики серед ВНЗ І-ІІ
р.а

4 місце
І місце
"Землевпорядкування

Першість
з
тенісу
настільного серед ВНЗ
І-ІІ р.а
Першість з гирьового
спорту серед ВНЗ І-ІІ
р.а

ІІІ місце
І місце
"Ветеринарна медицина"
І місце
І місце "Агротехнології"

Першість
з
вільної
боротьби серед ВНЗ І-ІІ
р.а.

І місце
І місце
"Ветеринарна медицина"
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16

Першість з волейболу
серед ВНЗ І-ІІ р.а.
юнаки

І місце

7.3.8 Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота Кіцманського коледжу 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.
Програми, рекомендації, графік проведення співбесіди та екзаменів
оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу.
Для проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору абітурієнтів d
Кіцманському коледжі створена відбіркова комісія. Склад відбіркової комісії
визначається наказом директора коледжу, який є головою комісії. Членами
відбіркової комісії є заступник директора з навчальної роботи, голови циклових
комісій, завідувачі відділеннями, голова профспілкового комітету, член
студентської ради. До завдань відбіркової комісії коледжу входить організація
профорієнтаційної роботи, підготовка та затвердження «Правил прийому до
Кіцманського коледжу Подільського ДАТУ» на поточний рік, організація та
проведення вступної кампанії. З метою раціональної організації та ефективного
проведення профорієнтаційної роботи в коледжі створюються профорієнтаційні
групи, які проводять роз’яснювальну роботу з актуальних питань вступної
кампанії серед випускників шкіл, органів державної влади та місцевого
самоврядування. Ця робота забезпечується інформаційними матеріалами,
розробленими відбірковою комісією.
Для забезпечення проведення якісної вступної компанії 2017році в
навчальному закладі було проведено ряд агітаційно-інформаційної роботи, а
саме: уклали договір з рекламним агентством "Величне радіо" по розміщенню
аудіо реклами нашого навчального закладу на зупинках громадського транспорту.
Де озвучувалось протягом місяця оголошення кожний день через 15 хвилин.
Також ми працюємо з рекламним агентством "Крок" по розміщенню оголошень в
маршрутних таксі де було охоплено всю Чернівецьку область.
Завідуючими відділеннями та головами циклових комісій було організовано
поїздки
по профорієнтаційній роботі в Кіцманському,
Заставнівському,
Хотинському, Строжинецькому районах. Побували і в сусідніх областях:
Тернопільська та Івано-Франківська області.
Представники відбіркової комісії та адміністрація коледжу 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.
Двічі на рік в коледжу 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. Вся інформація є доступною і в обов'язковому порядку
також
оприлюднюється на веб - сайті коледжу.
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7.3.9 Фінансова діяльність
Надійшло коштів по загальному фонду в 2017 році в сумі 11412102 грн.
Використано коштів по загальному фонду в 2017 році також 11412102 грн.,
в т.ч. за статтями витрат:
 на заробітну плату з нарахуваннями –
8054700 грн.
 сплачено за комунальні послуги 1318700 грн., в т. ч.:
 водопостачання і водовідведення 80200 грн.
 електроенергія –
490000 грн.
 природній газ –
162800 грн.
 тепло 565700 грн.
 оплата інших енергоносіїв 20000 грн.
 виплачено дітям – сиротам на придбання продуктів харчування, одягу та
літератури 211181 грн.
 використано коштів на стипендію 1827521 грн.
По спеціальному фонду надійшло коштів в 2017 році – 1373643 грн., в т.ч.
по підрозділах:
 платне навчання 314470 грн.
 плата за проживання в гуртожитку –
202 411грн.
 кошти за квартплату –
319565 грн.
 готель –
5530 грн.
 доходи інформаційного центру –
4736грн.
 від реалізації зерна 405000грн.
 спонсорської допомоги –
65346 грн.
 іменна стипендія –
56585 грн.
Використано коштів спеціального фонду на суму 1462340 грн.:
1. Заробітна плата з нарахуваннями 806580 грн.
2. На придбання матеріалів, обладнання та інвентарю –
117649 грн.
3. Оплата послуг –
130549 грн.
4. Інші видатки –
63320 грн.
5. Оплата комунальних послуг –
270157 грн.
6. Оплата відряджень –
17500 грн.
7. Іменна стипендія –
56585 грн.
Всього використано 1147125 грн.
По спеціальному фонду залишок коштів на початок 2017 року в сумі
143697 грн., залишок коштів на кінець 2017 року 71755 грн.
Слід відмітити, що станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська
заборгованість по загальному та спеціальному фонду – відсутня.
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7.3.10 Господарська діяльність
Господарська діяльність за 2017 рік

Таблиця 7.36

№
Назва заходу
Виконання
Примітка
п/п
1 Житлово-побутові умови
1.1 Встановлення
модуля Опалення
всіх навчальних корпусів та
котельні на твердому паливі гуртожитків твердим паливом
1.2 Проведення капітального та - частковий ремонт коридорів, сходів, кухонь в
часткового
ремонту: гуртожитках,
(вказати об’єкти)
- частковий ремонт коридорів, сходів, На
перспективу
аудиторій в навчальних корпусах,
- теплотраси на дільницях «котельня- передбагуртожитки» «котельня-навчальний корпус чається
закупівля
№1», «котельня-навчальний корпус №2»
кухонних
електро1.3 Проведено
щорічний Проведено косметичний ремонт :
косметичний ремонт (огляд, - гуртожиток №1 (2-5 поверхи), №2 (3,4 плит, заміна
вікон, дверей,
обстеження,
технічне поверхи),
тощо
обслуговування,
вказати - сходових кліток гуртожитку №1, №2,
об’єкти,
систематичність - коридорів гуртожитку №1, №2,
проведення)
- чистка пічок та димоходів в агро корпусі,
- надвірних туалетів в навчальних корпусах
№1, №3,
- технічне приміщення бібліотеки,
- Частковий ремонт трубопроводу в
приміщенні котельні, ремонт теплотраси з
котельні до юридичного
корпусу, від
спортзалу до центрального корпусу.
- Ремонт стояків опалення в навч. корпусі №
1
- Встановлення 10 додаткових електричних
автоматичних вимикачів.
- 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
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1.4 Здійснено заміну (вікон, Здійснено заміну:
дверей, сантехнічних вузлів, - 1 шт. вхідних дверей в гуртожитку №2
меблів,
кухонних
плит - 6 унітазів в гуртожитку №1
тощо, вказати вартість)
- частина електричної проводки в навчальних
корпусах та гуртожитках
- заміна стояків водопроводу в навчальному
корпусі №1
- заміна стояків водопроводу в гуртожитках
№1 та №2
2 Навчально-матеріальна база придбання
літератури
у
бібліотеку
навчального закладу
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7.4 НОВОУШИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.4.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру входять такі відділення:
 Агроінженерне;
 Транспортно-енергетичне.

№
з/п
1
1

2.

3.

Напрями підготовки та спеціальності
Напрям

5.

6.

Шифр та назва спеціальності

Кваліфікація

2
3
0506 Енергетика та 5.05060403
Монтаж
і
енергетичне
обслуговування
холодильноМеханік
машинобудування
компресорних
машин
та
установок

4

142
Енергетичне
14
Електрична
машинобудування
інженерія
0601 Будівництво та 5.06010113
Монтаж,
Технік
з
експлуатації
архітектура
обслуговування устаткування і
устаткування
газових
систем газопостачання
об’єктів
19 Архітектура та
будівництво
192 Будівництво та цивільна
інженерія
0701 Транспорт і 5.07010101
Організація
та
транспортна
регулювання дорожнього руху
Інженер з безпеки руху
інфраструктура
27 Транспорт

4.

Таблиця 7.37

275 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
та 5.10010201
Експлуатація
та
Технік-механік
ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

1001 Техніка
енергетика
аграрного
виробництва
20 Аграрні науки та
продовольство
0901
Сільське
господарство
і
лісництво
20 Аграрні науки та
продовольство
0901
Сільське
господарство
і
лісництво
20 Аграрні науки та
продовольство

208 Агроінженерія
5.09010103
Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва
Агротехнік
201Агрономія
5.09010301 Лісове господарство
205 Лісове господарство

Технік
господарства

лісового

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на
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підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2026р., 01.07.2018р.,
01.07.2019р.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями.
Ліцензовані обсяги прийому 335.
Чергова акредитація 2018р.
Таблиця 7.38

5.

6.

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура
1001 Техніка
енергетика
аграрного
виробництва

та

0901
Сільське
господарство
і
лісництво

4

5

30

-

50

50

50

-

75

30

25

5.09010301 Лісове
25
господарство

-

-

Заочна

4.

0601 Будівництво
та архітектура

3
5.05060403
Монтаж
і
обслуговування
холодильнокомпресорних
машин
та
установок
5.06010113
Монтаж,
обслуговування
устаткування
і
систем
газопостачання
5.07010101
Організація
та
регулювання
дорожнього руху
5.10010201
Експлуатація
та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
5.09010103
Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва

Денна

3.

2
0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

8

9

10

19

19

-

23

23

-

1й

42

42

-

1й

117 117 14

6
7
НД-I
№2372621
1
липня
12019
й

НД-I
№2379597
1
липня 12026
й
НД-І
№2301790
1
липня
2018
НД-I
№2372622
1
липня
2019

Контингент
студентів
Всього

2.

Код і назва
спеціальності

Заочна

1
1

Код і назва
напряму
підготовки

Денна

№

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

НД-I
№2325232
11
липня
й
2018
НД-I
№2325231
11
липня й
2018

65

65

-

22

22

-

Контингент студентів становить: денної форми навчання 288 особи в тому
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числі за державний бюджет навчаються 284 осіб (98 %), на контрактній основі –
4 осіб (2 %); заочної форма навчання – 12 студентів в тому числі за державним
замовленням – 7 осіб (58%), на контрактній основі – 5 осіб (41%).
7.4.2 Кадрове забезпечення навчального процесу

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

№
з/
п
1.

2.

3.

Характеристика педагогічного складу
Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та
продовольства України
Викладачі-методисти
Старші викладачі
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
Культорганізатор
Керівник гурткової роботи
Майстри практичного навчання

Підвищення педагогічної кваліфікації
П.І.Б.
Піддубна
Василівна

ПОСАДА

Таблиця 7.39

Термін
підвищення

Ліана Викладач англійської 13-24.02.
та німецької мов
2017

Місце
підвищення

47
0
1
0
0
5
5
4
16
15
6
5
1
1
3

Таблиця 7.40
№
свідоцтва
про
підвищ.
СПК
00493712/
000094-17

Інститут
післядипломного
навчання
Білоцерківського
НАУ
Цмуз
Тетяна Викладач математики 17.09.16 – КамянецьСС
Петрівна
та інформатики
26.02.17
Подільський
02125616/
нац.університет
2033-17
ім.Огієнка
Гавловський
Завідувач відділення 27-31.03.
Інститут
Олександр
2017
післядипломного
Казимирович
навчання
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування
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4.

Шинкаренко
Валентина
Віталіївна

Викладач зарубіжної 10-21.04.
літератури
2017

5.

Якубовський
Юрій Іванович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

6.

Кримчак
Володимир
Васильович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

7.

Смотрицький
Валентин
Валентинович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

8.

Танасійчук
Василь Адамович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

9.

Лісовий
Анатолій
Петрович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

10
.

Павлик
Анатолій
Павлович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

11
.

Гоцуляк
Тетяна
Анатоліївна

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

12
.

Свинар
Анатолій
Васильович

Майстер виробничого 16-27.10.
навчання
2017

Інститут
післядипломного
навчання
Білоцерківського
НАУ
Стажування
в
ТОВ «Промінь
Поділля»
с. Песець
Новоушицького
району
Стажування
в
ТОВ «Промінь
Поділля»
с. Песець
Новоушицького
району
Стажування
в
ТОВ «Промінь
Поділля»
с. Песець
Новоушицького
району
Стажування
в
ТОВ
«Сварог
Дністер»
с. Куча
Новоушицького
району
Стажування
в
ТОВ
«Сварог
Дністер»
с. Куча
Новоушицького
району
Стажування
в
ТОВ
«Сварог
Дністер»
с. Куча
Новоушицького
району
Стажування в
Новоушицьке
відділення ПАТ
«Хмельницькгаз
»
Стажування в
Новоушицьке
відділення ПАТ
«Хмельницькгаз
»

СПК
00493712/
000039417
Довідка
30/102017/2

Довідка
30/102017/1

Довідка
30/102017/3

Довідка
27/102017/2

Довідка
27/102017/3

Довідка
27/102017/1

Довідка
30/102017/1
Довідка
30/102017/1
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13
.

Хоменко
Юлія Юріївна

14
.

Грохольський
Микола
Олександрович
Гоцуляк
Тетяна
Анатоліівна

15
.

Майстер виробничого 23.10.
навчання
03.11.
2017

– Стажування
в
ДП
«Новоушицьке
лісове
господарство»
Майстер виробничого 16-27.10.
Стажування
в
навчання
2017
ПП
«Дживальдіс»
Завідувач відділення 05-11.11.
Інститут
2017
післядипломного
навчання
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористув
ання

Довідка
487

Довідка
183

7.4.3 Навчальна робота
Таблиця 7.41

Контр

Заочна
форма

всього

Контр.

Держ.

На основі
диплому
кваліфікован
ого
робітника
всього

Контр.

Держ.

всього

Контр.

Держ.

всього

142
Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275
Транспортні
технології
(
на
автомобільному
транспорті)
208 Агроінженерія
201Агрономія
205
Лісове
господарство
Разом

Всього

Спеціальність

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти

Держ.

Результати прийому в 2017 році

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

39
11
7

32
10
6

32
-

-

3
1
1

3
1

1

4
-

4
-

-

-

-

-

67

57

41

1

5

-

1

4

4

-

-

-

-
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Таблиця 7.42
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році
Шифр та назва спеціальності
5.05060403
Монтаж
і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин та установок
5.06010113
Монтаж,
обслуговування устаткування і
систем газопостачання
5.07010101
Організація
та
регулювання дорожнього руху
5.10010201 Експлуатація та ремонт
машин
і
обладнання
агропромислового виробництва
5.09010103
Виробництво
і
переробка продукції рослинництва
5.09010301 Лісове господарство
Всього

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
всього
денна
заочна
бюджет
контракт бюджет
контракт
6

6

-

-

-

14

14

-

6

7

9

9

-

-

-

46

43

3

5

4

15

15

0

-

-

6
118

5
99

1
13

11

11

142
Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275
Транспортні
технології
208 Агроінженерія
201 Агрономія
205Лісове
господарство
5.05060403
Монтаж
і
обслуговування
холодильнокомпресорних
машин
та
установок

Загальний %
успішності
Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Зимова екзаменаційна сесія

Таблиця 7.43

Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

7

85,7

24,5

3,28

4,7

22

5,4

9

77,7

12

3,2

4,7

21

4,5

18

88,8

12,5

3,33

9,4

25

5

69
30

82
97

22,34
31,5

3,35
3,4

19
9,4

32
12

6,3
0,5

7

100

18,5

3,35

9,4

7

0

11

100

31

3,6

4,7

28,0

11,3
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5.06010113
Монтаж,
обслуговування
устаткування
і
систем
газопостачання
5.07010101
Організація
та
регулювання
дорожнього руху
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва»
5.09010103
Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва
5.09010301 Лісове
господарство
Загалом:
142
Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275
Транспортні
технології
208 Агроінженерія
201 Агрономія
205Лісове
господарство
5.05060403
Монтаж
і
обслуговування
холодильнокомпресорних
машин
та
установок
5.06010113
Монтаж,
обслуговування
устаткування
і
систем
газопостачання
5.07010101
Організація
та
регулювання
дорожнього руху

14

100

33

3,55

4,7

64,0

22,0

24

83

28,8

3,41

9,4

71,1

18,0

48

100

31,4

3,66

9,4

42,4

33

94

33,1

3,48

9,4

28,4

8

100

30,9

3,71

4,7

21,4

288

92,3 27,42 3,44
100
Літня екзаменаційна сесія

31,9

7,5

7

100

14

3,1

82

35

9

100

11

3,2

84

32

8

100

12.5

3,22

92

27

5

100

33,4

3,33

36

4

23

100

45,2

3,53

22

4,1

18

100

43

3,6

14,7

2,1

28

97

33,8

3,41

34

12,6

4,7

9,8

5,4

2,07
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5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
101
обладнання
агропромислового
виробництва»
5.09010103
Виробництво
і
переробка
49
продукції
рослинництва
5.09010301 Лісове
14
господарство
Загалом:

91,2

29,3

3,8

23,8

63,4

22,6

100

44,2

3,9

14,2

76,3

30,9

100

29,1

9,5

92,9

51,9

4,0

Таблиця 7.44

5.

30

50

-

50

50

-

75

30

25

-

Заочна

4.

5

8

9

10

18

18

-

22

22

-

1й

42

42

-

1й

27

27

10

10

6
7
НД-I
№2372621
1
липня 12019
й
НД-I
№2325230
1
липня 12016
й
НД-І
№2301790
1
липня
2018
НД-I
№2372622
1
липня
2019

Контингент
студентів
Денна

3.

4

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Всього

2.

2
3
0506 Енергетика та 5.05060403 Монтаж
енергетичне
і
обслуговування
машинобудування
холодильнокомпресорних
машин
та
установок
0601 Будівництво 5.06010113
та архітектура
Монтаж,
обслуговування
устаткування
і
систем
газопостачання
0701 Транспорт і 5.07010101
транспортна
Організація
та
інфраструктура
регулювання
дорожнього руху
1001 Техніка та 5.10010201
енергетика
Експлуатація
та
аграрного
ремонт машин і
виробництва
обладнання
агропромислового
виробництва
0901
Сільське 5.09010103
господарство
і Виробництво
і
лісництво
переробка
продукції
рослинництва

Заочна

1
1

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

НД-I
№2325232
11
липня
й
2018
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6.

5.09010301 Лісове
25
господарство

-

НД-I
№2325231
11
липня й
2018

6

6

-

7.4.4 Методична робота
Методичне забезпечення навчального процесу
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

чол.,

Таблиця 7.45

Методичне
забезпечення, %
Комісія соціально-гуманітарних дисциплін
100%
Комісія природничо-математичних дисциплін
100%
Комісія фундаментальних та професійно-орієнтованих 100%
дисциплін
Комісія спеціальних дисциплін транспортно-енергетичного 100%
відділення
Комісія спеціальних дисциплін механічного відділення
100%
Комісія агроекономічних дисциплін
100%
Комісія практичного навчання
100%
Циклова комісія

Засідання методичної ради – 10.
Проведення педагогічних семінарів – 4.
Проведення відкритих занять – 22.
Атестація викладачів – 5, в т. ч.:
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 0 чол.,
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 0
 підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» - 0 чол.,
 підтверджено педагогічне звання «старший викладач» - 0 чол.,
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 0

чол.,
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 0
чол.,
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 4 чол.,
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 0
чол.,
 підтверджено 11 тарифний розряд майстра виробничого навчання - 0 чол.,
 встановлено 11 тарифний розряд майстра виробничого навчання - 0 чол.,
 встановлено 10 тарифний розряд майстра виробничого навчання - 1 чол.,
Показники участі у виставці педагогічного досвіду.
Здано у 2016 році на виставку педагогічного досвіду - 15 робіт, із них
здобули призові місця – 1 робота (ІІ місце у номінація «ПЕДАГОГІЧНИЙ
ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА» Українська мова та
література. Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей
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особистості на заняттях (Яворська Н.Т.); занесені до Каталогу кращих
конкурсних робіт – 5 робітЗдано у 2017 році на виставку педагогічного досвіду
- 19 робіт.
7.4.5 Матеріально-технічне забезпечення
Загальна площа навчально-виробничих корпусів, службових приміщень
коледжу складає 12966 м2.
Службові приміщення займають площу 843 м2. До складу
службовихприміщень входять кабінет директора з приймальнею, бухгалтерія,
кабінети заступників директора, навчальна частина і кабінети завідувачів
відділень. Приміщення для педагогічного персоналу складають 614 м2, в тому
числі і методичний кабінет. Крім того, при лабораторіях і кабінетах є допоміжні
приміщення для викладачів. Приміщення для занять студентів складають 10491
м2.
У відповідності до діючих навчальних планів по спеціальностях в коледжі
функціонує 35 кабінетів і 28 лабораторій. Дані кабінети та лабораторії,
забезпечують навчальний процес з всіх наявних спеціальностей в коледжі.
Технічний стан обладнання лабораторій та кабінетів відповідає вимогам
навчального плану і забезпечує виконання програм підготовки фахівців.
Вивчення інформатики і комп’ютерної техніки здійснюється у двох
лабораторіях, забезпечених доступом студентів до мережі Інтернет.
Загально-виробничі та інші приміщення
№
з/п
1
1.1

1.2.
1.3 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найменування приміщень
за функціональним
призначенням
Навчальні
приміщення,
усього у тому числі:
приміщення для занять
студентів,
курсантів,
слухачів
(лекційні,
аудиторні
приміщення,
кабінети. лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
Приміщення для науковопедагогічних
(педагогічних)
Службові приміщення
Бібліотека, у т. ч. читальні
зали
Гуртожиток
Їдальні, буфети
Профілакторії,
бази
відпочинку
Медичні пункти
Інше

Загальні

Таблиця 7.46

Площа приміщень ( м2 .)
У тому числі
Власні

Здано в
оренду

Орендовані

12966

12966

-

-

10491

10491

-

-

205
712

205
712

-

-

614

614

-

-

843

843

-

-

428

428

-

-

2474,8
368

2474,8
368

-

-

-

-

-

-

20
-

20
-

-

-
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Всю комп’ютерну техніку оснащено прикладними програмами для
використання у навчальному процесі.
Бібліотека має читальну залу на 110 місць, також в ній розміщено та
підключено до мережі Інтернет 8 комп’ютерів.
З метою якісного забезпечення навчально-виховного процесу в
лабораторіях
використовуються діапроектори, кодоскопи, аудіо-, відеоапаратура,
мультимедійні пристрої.
У кожному кабінеті і лабораторії розроблено відповідні інструкції, в
установленому порядку ведуться журнали інструктажу з охорони праці
студентів. Виконано заземлення електроустаткування, комп’ютерів і згідно
вимог проводиться його перевірка та заміри опору. Коледж має систему
пожежогасіння, яка включає в себе систему пожежних проводів з гідрантами,
пожежні щити та резервуар з запасом води.
У коледжі створено умови для самостійної роботи студентів після занять. В
гуртожитку функціонують кімнати для самопідготовки.
В головному корпусі працює медичний пункт для обслуговування
студентів.
Для фізичного розвитку студентів в коледжі функціонують два спортивні
зали, тренажерна зала і спортивні майданчики.
Таблиця 7.47
Обладнання устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального
плану

№п
\п

1.

2.

Можливість
доступу до
Назви пакетів
Найменування
Найменування
мережі
прикладних
комп’ютерної
дисципліни за
Інтернет,
програм
лабораторії її
навчальним
наявність
(в тому числі
площа
планом
каналів
ліцензовані)
доступу
(так/ні)
Лабораторія
Інформатика,
17 шт. IBM 1.
Microsof Так
„Інформатики
і Комп’ютери
та PC/AT
office – 1шт.
обчислювальної
комп’ютерні
2.
MS
техніки”
(ауд. технології
Windows XP –
312), 72м2
1шт.
Модель і
марка
Персональ
них
комп’ютері
в, їх
кількість

Лабораторія
«Комп’ютери та
комп’ютерні
технології» (ауд.
312а), 72м2

Інформатика,
Комп’ютери
комп’ютерні
технології

15 шт.
та Simens

1.
Microsof Так
office – 1шт.
2.
MS
Windows XP –
1шт

Всю комп’ютерну техніку забезпечено прикладними програмами для
використання у навчальному процесі. Наявні пакети прикладних програм в
цілому задовольняють потреби навчального процесу при вивченні спеціальних
дисциплін.
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Бібліотека коледжу має книгосховище, в якому знаходиться книжковий
фонд на 46855 примірників, велика читальна зала на 90 місць розміром 28 х 6 м,
мала читальна зала на 20 місць розміром 10 х 6 м.. Також в ній розміщено та
підключено до мережі Інтернет 8 комп’ютерів в яких знаходиться електронні
підручники, конспекти-лекцій, комплекси самостійної роботи студентів
дисциплін.
7.4.6 Виховна та спортивно-масова робота
Проведення виховних заходів

№ Заходи, проведені
Обласні/
з/п технікумом/коледжем районні
Районні урочистості
«Пишайся синами
1. своїми, Вкраїно…», 21.11.2017
присвячені
Дню
Гідності та Свободи
Благодійні акції та Грудень
2017р.
Святкові
віншування
напередодні Нового
року.
2.
«Подаруй
дитині
казку»
«Привітай воїна зі
святами»

3

4.

Урочистоста
лінійка, присвячена
річниці
відкриття
меморіальної Дошки 6.12.2017
памяті
Олександра
Дзюбелюка
Районні урочисті до
Дня
Європи
України
«Відкриваємо для
себе Європу»
11.05.2017
за
участю
керівництва
Новоушицького
району
та молоді селища.

Всеукраїнські/
регіональні

Відділення
Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина
Студентська
рада
Волонтерська
група коледжу

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Таблиця 7.48
ПІБ/група

Досягнення
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5.

6.

7.

8.

9.

Урочистий концерт
до Дня Збройних
Сил України
«Герої
нашого
сьогодення»
за
участю
керівництва
6.12.2017
Новоушицького
району
та учасників АТО,
районних організацій
ветеранів та воїнівінтернаціоналістів.
Урочисте відкриття
вулиці на честь
колишнього студента
коледжу,
загиблоговоїна АТО,
відважного
28
квітня
Героя2017 року
прикордонникастарш
ого лейтенанта
Олександра
Дзюбелюка
Мости
співпраці:
зустріч
«Свіча
немеркнучої слави»
із
представниками 24.05.
Могилівроку 2017
Подільського
прикордонного
загону
Урок-реквієм
«Великі твої жертви,
Україно »
за
участю
керівництва
Листопад
Новоушицького
2017 року
району
та
учасників
голодоморів в Україні
1933року.
Година
національного
виховання
«Поклонимся
Чорнобильському
26.04.
Спасу…»
2017 року
за
участю
керівництва
Новоушицького
району
та
учасників

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор
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ліквідації наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС
Година
національного
виховання.
Урок-одкровення
«Депортація
кримських
татар:
18.05.
10. позбавлені
2017 року
Батьківщини…»
за
участю
керівництва
Новоушицького
району

Виховна частина

Участь в районному
фестивалі –конкурсі
19.09.2017
11. «Гостинний двір»,
рік
присвяченому Дню
селища

Виховна частина
Студентська
рада
Культмасовий
сектор

Участь у 19 Зльоті
студентських
12. лідерів
аграрної
освіти
ПДАТУ
Участь
в
регіональному етапі
конкурсі
«Студент року -2017
» між студентами
13.
аграрних
ВНЗ
Житомирської
та
Хмельницької
областей
27.04.2017
День
Знань,
14. присвячений початку
нового 2017-2018н.р.;

15. Урочисте
театралізоване
відкриття
студентської
спартакіади
20172018н.р.;
олімпійський урок,

24-27 червня
2017 рік

Транспортноенергетичне
відділення
Механічне
відділення

Люшненко
Тетяна
Д14 група
Шинкаренко
Дмитро
М13 група

Виховна частина Бойко
ІІІ місце
Максим,
студент
М12
групи
Механічного
відділення
учасник
конкурсу
Заступник
з Студентський
виховної роботи актив, керівник
Гаврилюк
А.А.,
голова
студпрофкомуБ
анар Л.В.
Керівник
Спортивний
фізичного
сектор
виховання
студради
Доліба М.С.
коледжу,
Керівник гуртка студентський
Сухорук В.М. драмгурток,
Голова студради
коледжу
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Глуговський
Богдан
Виховна частина Глуговський
Богдан
Голови
рад АЛ12 гр
відділень
Мокринчук
Катерина Д12
група.

16. День студентського 18.11.2017
самоврядування,
проведення зустрічі
за круглим столом за
участю керівництва
Новоушицького
району
та
молодіжних лідерів
краю;
17 З метою належного Травень 2017
Виховна частина Куратори груп
відзначення
72-ї
Студентські
річниці перемоги у
активи відділень
Другій світовій війні
проведено місячник
патріотичного
виховання,
під
час
якого
студенти та викладачі
підтримали
акцію
«Відвідай. Низько
поклонись…».
Силами студентських
колективів
впорядковано почесні
поховання євреїв в
урочищі
«Трихів»,
«Казковий
ліс»,
пам’ятники загиблим
в
роки
Другої
світової війни на
території селища.
18 Екологічнаакція
Березень
Студенти
Голова
«Чистедовкілля»Сту Квітень 2017
коледжу
студради
дентиспеціальності
гуртожитку
«Лісовегосподарство
» прийнялиактивну
Студенти
участь в озелененні
Студенти
спеціальності
селища
та
механічного
«Лісове
залісненісхилівДніст
відділення
господарство»
ра,
прибиранні
території
селища,
коледжу.
Спортивні досягнення студентів.
Міжобласні
змагання
пам’яті
Команда
колишнього
студентів
викладача коледжу
Лютий
2017 Керівник
ІІ місце
1
та
І.І. Вараниці
року
фізвиховання
по футзалу
викладачів
на базі коледжу
коледжу
між
командами
Чернівецької,
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2

Вінницької
та
Хмельницької
областей
Кубок
Травень 2017
Новоушицького
року
району по волейболу

3

Участь в обласних
змагання
по Лютий
року
пауерліфтінгу
м. Городок

4

Участь в обласних
змагання
по Липень
2017 року
пауерліфтінгу
м. Волочиськ

2017

Команда
Керівник
ІІ місце
викладачів
фізвиховання
коледжу
Цупіло
Механічне
І місце
Оксана
відділення
АЛ14 група
Корнієнко
Механічне
Андрій
відділення
І місце
М13
Саковський
Едуард
Механічне
М13група
відділення
І ІІ місця
Московчук
Дмитро
М12 група
група

7.4.7 Профорієнтаційна робота
Демографічний спад останнього десятиріччя – найгостріша проблема, яка
не обходить державні, економічні, соціальні інтереси України. Останніми
роками злободенне питання вибору майбутньої професії для старшокласників
істотно ускладнилося, причина тому зміни в правилах прийому у вузи,
пов'язані із зовнішнім тестуванням.
Одним із проблемних питань, яке буде значно ускладнювати формування
контингенту у 2018 році є рішення МОН України щодо державної атестації
студентів коледжів і професійно-технічних навчальних закладів у формі ЗНО.
Виходячи з цього питання формування контингенту на новий навчальний
рік стає одним з пріоритетних в навчальних закладах країни, а значить
прийшов час впровадження нових форм роботи профорієнтації, координації
спільних дій школи і навчального закладу в цьому напрямі. З проблемами
набору професійно орієнтованих абітурієнтів зустрічаються зараз всі вищі
навчальні заклади держави в цілому.
За цих умов діяльність колективу коледжу щодо забезпечення набору на
новий навчальний рік стає не просто епізодичною роботою влітку, а триває
протягом усього року, набуваючи все більш різноманітних форм.
Питання профорієнтаційної роботи з майбутніми вступниками є одним із
пріоритетних у коледжі.. Колектив коледжу постійно працює над
удосконаленням існуючих та пошуком нових форм профорієнтаційної роботи з
метою формування та збереження контингенту та виконання державного
замовлення.
Складається і затверджується щорічний план заходів профорієнтаційної
роботи, в яку залучаються викладачі, студенти і, по можливості, випускники
коледжу, закріплені за певною школою або навчальним закладом. Протягом
року викладачі кожної циклової комісії, відвідують випускні класи шкіл, де
проводить бесіди про пропоновані спеціальності, умови вступу та навчання.
Представники коледжу мають з собою необхідне обладнання: портативний
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комп'ютер, проектор, екран, за допомогою яких демонструють учням
профорієнтаційний фільм, який демонструє матеріально-технічну базу коледжу,
професії та спеціальності, які надаються в коледжі, його спортивне і культурне
життя, соціальне забезпечення студентів та ін.
Наші студенти одержують завдання протягом року відвідати рідну школу з
матеріалом по профорієнтації, або ж пропонується, як творче завдання,
публікація оголошення в місцевій або районній газеті про професію, яку вони
одержують в стінах нашого коледжу.
Крім того, на підприємствах, де наші студенти проходять практику,
обов'язково є місце для профорієнтаційної інформації про наш коледж.
Однією з яскравих подій в житті коледжу є День відкритих дверей, згідно
плану профорієнтаційних заходів. В коледжі заплановано проведення цих
заходів на квітень 2018р., куди запрошуються випускники селища і сусідніх
районів, їх батьки, викладачі і директори шкіл, які в подальшому надають нам
неоцінну допомогу.
Щорічно в травні починає роботу приймальна комісія, першочерговим
завданням якої є максимальна увага до особи кожного абітурієнта. Бесіда із
вступником, його батьками, індивідуальне і групове консультування по вибору
професії з урахуванням особистих характеристик, допомога в отриманні
повної інформації щодо вступу з боку членів комісії і викладачів-консультантів обов'язкові вимоги, які повинні виконуватися колективом неухильно.
Організація роботи приймальної комісії знаходиться під постійним контролем
адміністрації.
Але при всій різноманітності форм і методів роботи з майбутніми
абітурієнтами не можна забувати про те, що головним для них при виборі
навчального закладу буде його авторитет на ринку освітніх послуг, який
забезпечується систематичною і копіткою роботою всього педагогічного
колективу над формуванням і підтримкою його високого рівня. Вдячні відгуки
випускників про навчання, високі оцінки роботодавців про якість підготовки
наших фахівців, пропозиції про працевлаштування з боку підприємств, бажання
батьків – колишніх наших випускників дати освіту своїм дітям саме в стінах
нашого коледжу – все це говорить про те, що колектив перебуває на
правильному шляху.
Протягом звітного періоду в Новоушицькому коледжі ПДАТУ виконано
значну частину плану заходів по профорієнтаційній роботі:
 відповідно листа Хмельницького обласного центру зайнятості №2204/2017 від 18.19.2017р прийнято участь у профорієнтаційних заходах
«Подорож у світ професій» у районних центрах області;
 розроблено та виготовлено рекламний матеріал (буклети, оголошення)
 виготовлено банер „Абітурієнту 2018”;
 члени відбіркової комісії і викладачі циклових комісій коледжу прийняли
активну участь в організації „Днів відкритих дверей ”, які проводяться згідно
графіку;
 на батьківських зборах та зустрічах з студентами денної і заочної форми
навчання, випускниками проведено профорієнтаційну роботу ;
 розіслано листи директорам шкіл району з інформацією про вступну
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компанію;
 розіслано листи директорам професійних ліцеїв з зразками угод на
співпрацю;
 залучено до профорієнтаційної роботи студентів: розповсюджували
профорієнтаційні листівки про набір до коледжу в 2018 році в населених
пунктах нашої області та сусідніх областей;)
 проведено профорієнтаційну роз’яснювальну роботу серед молоді різних
населених пунктів (зустріч з випускниками шкіл району та області).
 при проведенні районних заходів ( семінари, наради, конференції)
викладачами та студентами коледжу проводиться агітаційна робота серед
учасників даних заходів.
7.4.8 фінансова діяльність
По загальному фонду коледж профінансовано по поточних видатках 100%
від запланованого, в сумі 8684,4 тис. грн.,
По капітальних видатках фінансування не проводяться.
Видатки за загальним фондом в 2016році складають в сумі 8684,4 тис. грн.
Повністю проведено розрахунки по оплаті комунальних послуг та
енергоносіїв, заробітної плати з нарахуваннями, стипендій та індексації
стипендії студентам, харчування та інші виплати студентам-сиротам.
Заборгованості за коледжем станом на 1 січня 2018 року немає .
Спеціальний фонд
Надійшло коштів на рахунок Державного казначейства,надходження від
плати за послуги,що надаються бюджетними установами всього -1255,5 тис.
грн..
В розрізі поступлень:
 від плати за навчання 93,7 тис. грн.
 від плати за проживання в гуртожитку студентів 200,0 тис. грн.
 поступлення від оренди майна
14,31 тис. грн..
 надходження від господарської діяльності –
947,5 тис. грн.
 навчально-дослідне господарство 905,4 тис. грн.
 від навчально-виробничий сад 42,1 тис. грн.
В розрізі класифікації видатків витрачено:
 на заробітну плату 315,3 тис. грн.
 нарахування на заробітну плата 69,1 тис. грн.
 придбання предметів ,матеріалів,інвентаря 341,4 тис. грн.
 оплата утримання транспортних засобів —
28,1 тис. грн.
 послуги зв’язку 19,5 тис. грн.
 видатки на відрядження 13,0 тис. грн.
 інші послуги сторонніх організацій 46,0 тис. грн.
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 174,3 тис. грн.
 інші видатки (страхування,податки) 122,8 тис. грн..
В тому числі:
 на придбання обладнання і предметів довготривалого користування в сумі
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62,0 тис. грн.
Заборгованості за коледжем станом на 1 січня 2018 року немає .
Надійшло коштів на рахунок Державного казначейства,надходження як
інші джерела власних надходжень всього – 35,3 тис. грн..
 благодійні внески
- 35,3 тис. грн
В розрізі класифікації видатків витрачено - 28,3 тис. грн.:
- придбання предметів, матеріалів, інвентаря для поточного ремонту – 27,2
тис.грн..
- оплата комунальних послуг — 6,9 тис. грн.
7.4.9 Господарська діяльність
В 2017 році на ремонти було витрачено 11 тис. грн на поточні ремонти
приміщень та аварійні ремонти системи опалення.
Зроблено поточні ремонти кімнат гуртожитку, аудиторій, коридорів та
ремонт Даху спортивно-побутового корпусу коледжу.
Перед підготовкою до опалювального сезону 2017-2018 рр. було проведено
ряд робіт: перевірку систем вентиляції і димовивідних каналів, повірку
приборів котельні, заміри опору ізоляції ТОВ "Трансконтур"з наданням
відповідних протоколів та проведено протипожежну експертизу стану
приміщень ПП «Технології захисту».
За рік було спожито120 тис м3 газу, 483 тис кВт електроенергії, 6,5 тис м3
води, що в загальній сумі становить 1,63 млн. грн.
Проведено тендер на закупівлю природного газу на суму 1505535.00 грн. та
електроенергії на суму 695442.30 грн., дизельного пального та бензину марки
А-92 на 271000.00 грн
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7.5 СНЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.5.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру коледжу входить 1 відділення:
«Агроінженерія, аграрне виробництво та економіка».

№
з/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Таблиця 7.49

Напрями підготовки та спеціальності
Напрям

Шифр та назва спеціальності

5.10010201
5.100102
«Процеси,
«Експлуатація та ремонт машин
машини та обладнання
і обладнання
агропромислового
агропромислового
виробництва»
виробництва»
5.09010103
5.090101 «Агрономія»
«Виробництво
і
переробка
продукції рослинництва»
5.09010102
«Організація
і
технологія
5.090101 «Агрономія»
ведення
фермерського
господарства
5.030507 «Комерційна
5.03050702
діяльність»
«Комерційна діяльність»
5.030509
аудит»

«Облік

і 5.03050901
«Бухгалтерський облік»

20 Аграрні науки та 208
продовольство
«Агроінженерія»
20 Аграрні науки та 201
продовольство
«Агрономія»
07
Управління
і 075
адміністрування
«Маркетинг»
07
Управління
і 071
адміністрування
«Облік і оподаткування»

Кваліфікація
Технік-механік
сільськогосподарського
виробництва
Агротехнік
Фахівець з організації і
ведення
фермерського
господарства
Агент
послуг

комерційних

Бухгалтер
Технік-механік
сільськогосподарського
виробництва
Агроном
Агент
послуг

комерційних

Бухгалтер

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 4 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів. Випускники коледжу мають можливість
отримати робітничі професії відповідно до свого профілю за 4 спеціальностями.
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Таблиця 7.50

2.

3.

4.

5.

1.

2.

5.030509 «Облік і
аудит»

5.03050901
«Бухгалтерський
облік»

20 Аграрні науки 208
та продовольство
«Агроінженерія»
20 Аграрні науки 201
та продовольство
«Агрономія»

3.
6.090101
«Агрономія»
4.

07 Управління
адміністрування

6
НД –І
№
2372808
01.07.2018

25

НД –І
№
2372809
01.07.2018

-

-

30

-

19

-

17

-

-

-

10

-

201
«Агрономія»

і 075
«Маркетинг»

8
77

9
77

I

22

22

0

НД –І
№
2373208
01.07.2024
р

I

5

5

0

НД –І
№
2372807
01.07.2018
НД –І
№
0985090
01.07.2027
НД
№
0993754
01.07.2018
НД
№
0993753
01.07.2024
НД –І
№
2373208
01.07.2024
р
НД
№
0993752
01.07.2018

I

14

14

0

I

-

-

0

I

65

65

0

I

22

22

0

I

0

0

0

I

23

23

0

I

7

заочна

5
25

денна

3
4
5.10010201
50
5.100102
«Експлуатація та
«Процеси, машини
ремонт машин і
та
обладнання
обладнання
агропромислового
агропромислового
виробництва»
виробництва»
5.09010103
50
«Виробництво
і
5.090101
переробка
«Агрономія»
продукції
рослинництва»
5.09010102
25
«Організація
і
5.090101
технологія
«Агрономія»
ведення
фермерського
господарства
5.030507
25
5.03050702
«Комерційна
«Комерційна
діяльність»
діяльність»

Контингент
студентів
всього

2

заочна

1
1.

денна

Код
і
№
напряму
з/п
підготовки

Ліцензо
ваний
Номер
назва
Код
і
назва обсяг
сертифікат
спеціальності
, термін дії
ліцензії

Рівень
акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

10
0
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5.

07 Управління
адміністрування

і

071
«Облік
оподаткування»

9
і

-

НД
№
0996232
01.07.2027

I

15

15

0

Контингент студентів становить:
 денної форми навчання - 243особи
 в т. ч. за державним замовленням - 243 осіб. 100%,
 на контрактній основі - 0 осіб.
 заочна форма навчання - 0 осіб
 в т. ч. за державним замовленням - 0 осіб,
 на контрактній основі- 0 осіб
7.5.2 Кадрове забезпечення навчального процесу
Штат − загальна чисельність педагогічних працівників в 2017 році
становила – 50 чол.
 з них: штатних − 48 чол.,
 за сумісництвом – 2 чол. (Запотічний П.П., Анатійчук І.І.)
Характеристика педагогічного складу

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показники

Таблиця 7.51
Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
50
Викладачі, що мають вчений ступінь
1
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
1
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства освіти і науки України
7. Викладачі-методисти
5
8. Старші викладачі
2
9. Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
36
10. Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
6
11. Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
3
12 Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
5

№
п/п

Підвищення педагогічної кваліфікації
ПІБ
Богданюк
Тетяна
Романівна

посада
завідувач
відділення

Таблиця 7.52

Термін
Місце підвищення
Примітка
підвищення
з
30.01
по Центральний
Керівні
10.02.17р.
інститут
кадри
післядипломної
педагогічної
освіти
НАПН України
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Онищук
Наталія
Романівна

викладач

Верига Галина викладач
Іллівна
Лаготюк
Олександр
Демидович

викладач

Анатійчук Іван викладач
Іванович
Матюшин
Ганна Іванівна

викладач

Медвідь
Анжеліка
Антонівна

викладач

Лаготюк Галина викладач
Степанівна
Шевага
Володимир
Петрович

викладач

Стефанець
Святослав
Васильович

викладач

Коваль Наталія викладач
Михайлівна
Федоращук
Микола
Миколайович

Майстер
виробн.
навчання

Юрах Микола Майстер
Миколайович
виробн.
навчання
Стефанишин
Василь
Петрович

Майстер
виробн.
навчання

з 18.09.2017 р. Інститут підвищення
по 18.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 18.09.2017 р. Інститут підвищення
по 18.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 11.09.2017р. Інститут підвищення
по 11.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 30.10.2017р. Івано-Франківський
по 10.11.2017р. обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
з 30.10.2017р. Івано-Франківський
по 10.11.2017р. обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
з 11.09.2017р. Інститут підвищення
по 11.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 11.09.2017р. Інститут підвищення
по 11.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 11.09.2017р. Інститут підвищення
по 11.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 18.09.2017 р. Інститут підвищення
по 18.10.2017р. кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з 2.10.2017р.
Івано-Франківський
по 13.10.2017р. обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
з
20.02
по Інститут підвищення
02.03.17р.
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з
20.02
по Інститут підвищення
02.03.17р.
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
з
20.02
по Інститут підвищення
02.03.17р.
кваліфікації
та
перепідготовки
Подільського ДАТУ
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7.5.3 Навчальна робота
Таблиця 7.53

На основі
диплому
кваліфікованого
робітника

держ.

контр.

всього

держ.

контр.

всього

держ.

контр.

всього

держ.

контр

Заочна форма

всього

208
«Агроінжене
рія»
201
«Агрономія
»
075
«Маркетинг
»
071
«Облік
і
оподаткуван
ня»
Разом

Денна форма
На основі
базової
загальної
середньої
освіти

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

всього

спеціальність

Результати прийому в 2017 році
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30

30

0

7

7

0

1

1

0

0

0

0

14

10

10

0

4

4

0

1

1

0

0

0

0

13

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

59

59

0

11

11

0

2

2

0

0

0

0

бюджет

контр.

2

контр.

1
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і
обладнання
агропромислового виробництва»
5.09010103
«Виробництво
і
переробка
продукції рослинництва»
5.09010102 «Організація і технологія ведення
фермерського господарства»
5.03050702 «Комерційна діяльність»
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Разом

Випуск фахівців
з них за формою навчання
/фінансування
денна
заочна
бюджет

Шифр та назва спеціальності

всього

Таблиця 7.54
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році

3

4

5

6

38

38

0

0

0

12

12

0

0

0

11

11

0

0

0

11
10
82

9
6
76

2
4
6

0
0
0

0
0
0

Працевлаштування випускників - 76 випускники коледжу випуску 2017 р.
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працевлаштовані згідно цільових направлень на навчання та довідок про
самостійне працевлаштування, 6 випускників продовжують навчання у ВНЗ.

5.03050702
«Комерційна
діяльність»,
075 «Маркетинг»
5.03050901
«Бухгалтерський
облік», 071 «Облік і
оподаткування»
5.09010102
«Організація
і
технологія ведення
фермерського
господарства»
5.09010103
«Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва»,
201 «Агрономія»
5.10010201
«Експлуатація
та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва»,
208
«Агроінженерія»
Разом:

Якісний показник
навчання, %

Загальний %
успішності

1

Кількість студентів

Таблиця 7.55
Рівень навчальних досягнень студентів за 2016-2017 н.р

Середній
бал

Кількість
груп із
100 %
успішністю

Пропуски занять
на 1 студента,
академічних годин
всього

Літня екзаменаційна сесія 2016-2017 н.р.
36
100
57,6
4,2
3

В т.ч., без
поважних
причин

38,6

25,1

19

100

53,5

4,3

2

38,9

12,8

16

100

48

3,9

2

39,2

27,2

53

100

48

4,0

4

40

28,3

135

100

48

3,7

7

40,1

29

39,36

24,48

35,7

22,3

37,6

26,8

259
100
51,02 4,02
18
Зимова екзаменаційна сесія 2017-2018 н.р.
37
100
54
5,4
3

5.03050702
«Комерційна
діяльність»,
075 «Маркетинг»
5.03050901
15
«Бухгалтерський
облік», 071 «Облік і
оподаткування»

93,3

49,7

4,1

1
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5.09010102
«Організація
і
технологія ведення
фермерського
господарства»
5.09010103
«Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва»,
201 «Агрономія»
5.10010201
«Експлуатація
та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва», 208
«Агроінженерія»
Разом

5

100

48

4,13

1

40,1

27,4

44

97,7

47

4,72

3

39,7

28,2

142

87,3

48

4,59

4

40

29,3

243

95,66

49,34

4,59

12

38,62

26,8

7.5.4 Методична робота

№
п/п

Методичне забезпечення навчального процесу
Циклова комісія

Таблиця 7.56

Методичне забезпечення,%

Агрономічних дисциплін
100%
Гуманітарних дисциплін
100%
Природничо-математичних дисциплін та фізичного 100%
виховання
Економічних дисциплін
100%
Технічних дисциплін
100%
Кураторів навчальних груп
100%
Майстрів виробничого навчання
90%

В 2017 році було атестовано 12 викладачів, а саме:
1. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді»
завідувач відділення Богданюк Тетяна Романівна
2. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
підтвердженням відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»
Лаготюка Олександра Демидовича
3. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
підтвердженням відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» викладачів:
 Левко Марію Миколаївну,
 Коваль Наталію Михайлівну,
 Кіцул Тетяну Миколаївну,
 Миронюк Марію Михайлівну,
 Равлюк Тетяну Василівну,
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 Волощука Олександра Ілліча.
4. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
присвоєнням кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» викладача
Майданську Світлану Романівну.
5. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
підтвердженням відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«майстер виробничого навчання першої категорії» з оплатою праці з 11
тарифним розрядом для майстрів виробничого навчання:
 Зварича Івана Михайловича,
 Орищука Миколу Ярославовича,
 Федоращука Миколу Миколайовича.
6. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
присвоєнням кваліфікаційної категорії «майстер виробничого навчання першої
категорії» з оплатою праці з 11 тарифним розрядом для майстра виробничого
навчання: Орищука Миколу Ярославовича.
У 2017 році проведено:
 4 засідання методичної ради згідно плану роботи;
Тижні циклових комісій:
 Агрономічних дисциплін –з 13.11.17р. по 17.11.17р.
 Гуманітарних дисциплін – з 06.03. 17р. по 10. 03. 17р.
 Природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання – з
10.04.17р. по 14.04.17р.
 Економічних дисциплін − з 20.03. 17р. по 24. 03. 17р.
 Технічних дисциплін – з 6.11.17р. по 10.11.17р.
 Професійні читання в рамках «Школи професійної майстерності»: «З
досвіду роботи викладачів комісії гуманітарних дисциплін» /23.11.17 р./;
 Науково-практична конференція «Новітні технології в аграрному секторі
України», /Винничук С.П., 24.11.17р./;
 Науково-практична конференція «Земля – наш рідний дім»,
/Коваль Н.М., Кіщук Н.Р., 06.04.17р./;
 Майстер-клас з оформлення методичних напрацювань. /Навчальнометодичний кабінет, 12.01.17р./;
 Відкрите заняття гуртка «Enter»: КВК «Кохання з першого погляду до …
інформатики» між студентами груп ОК-21 та ВПР-21., /Верига Г.І., 13.06.17 р./;
 В рамках тижня комісії природничо-математичних дисциплін та
фізичного виховання предметні олімпіади з загальноосвітніх дисциплін.
У 2017 році проведено 8 відкритих занять, а саме:
 Матюшин Ганна Іванівна – «Фізичне виховання» на тему «Легка
атлетика» /20.10.17р./
 Верига Галина Іллівна –
«Комп’ютеризація сільськогосподарського
виробництва» на тему «Текстовий процесор Microsoft Word»/27.10.17р./
 Онищук Наталія Романівна – «Бухгалтерський облік» на тему «Рахунки
бухгалтерського обліку і подвійний запис» /06.11.17р./
 Стефанець Святослав Васильович – «Комерційна діяльність підприємств»
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на тему «Вирішеня проблемних ситуацій, що виникають в процесі
приймання товарів за кількістю і якістю» /28.11.17р./
 Винничук Сергій Миколайович – «Трактори та автомобілі» на тему
«Ходова частина тракторів та автомобілів» /20.11.17р./
 Шевага Володимир Петрович  «Основи нарисної геометрії та інженерна
графіка» на тему «Проектування точки і прямої» /13.11.17р./
 Лаготюк Галина Степанівна  «Технологія зберігання і переробки
продукції рослинництва» на тему «Технологія переробки олійних культур»
/22.11.17р./
 Медвідь Анжеліка Антонівна  «Плодоовочівництво» на тему «Догляд за
молодим і плодоносним садом » /14.11.17р./
Для вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, сприяння
підвищенню професійної майстерності 32 викладачі коледжу взяли участь у
виставці-конкурсі «Педагогічні інновації», що проводився при Державній
установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”.
До Книги Пошани ДУ «НМЦ «Агроосвіта» в 2017 році занесено
викладачів коледжу, активних учасників конкурсу «Педагогічні інновації» за
напрямком «Методичні матеріали»:
 Кіщук Н.Р.
 Медвідь А.А.
 Підгайну С.М.
 Фреюк О.О.
 Стефанця С.В.
Викладачі коледжу Верига Г.І., Винничук С.П., Кара Р.Г. взяли участь у
Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми підготовки фахівціваграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» (жовтень, 2017р.),
відповідно подавши статті:
 «Нетрадиційні заняття з комп’ютерних дисциплін як засіб активізації та
розвитку творчого потенціалу студентів», /Верига Г.І./;
 «Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі»,
/Винничук С.П., Кара Р.Г./
В 2017 р. проведено 2 обласних методичних об’єднання ВНЗ І-ІІ р.а. ІваноФранківської області:
 21 квітня 2017 р викладачів суспільних дисциплін
 25 жовтня 2017 р. голів студентських профспілкових організацій
7.5.5 Матеріально-технічне забезпечення
Підготовка спеціалістів в значній мірі залежить від стану навчальноматеріальної бази. Матеріальна база в цілому відповідає вимогам навчального
процесу. Підготовка спеціалістів проходить в трьох навчальних корпусах, де
обладнано 49 кабінетів і лабораторій, є актова зала на 220 посадочних місць,
бібліотека з книжковим фондом 30232 примірники, навчальна література – 1740
примірників, читальна зала на 70 місць. Загальна кількість читачів складає 484
особи.
Загальна площа навчальних корпусів 11007 м2, навчальна площа 6363 м2.
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Санітарно-технічний стан будівель відповідає нормативним вимогам.
Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами, меблями,
навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами.
Навчальна база оновлюється по мірі можливості.
Кабінети і лабораторії всіх відділень оформлені у відповідності до
законодавства. Оформлення кабінетів відповідає профілю та естетичним вимогам.
Навчальні аудиторії, лабораторії, кабінети та майстерні відповідають
існуючим санітарно-гігієнічним вимогам.
Заняття фізичною культурою та спортом проводяться в борцівському залі,
тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику.
Для проведення занять з плавання коледж орендує плавальний басейн в
ДЮСШ.
Навчально-виробниче господарство коледжу має 353.1023 га землі, з них –
308,86 га ріллі.
Гуртожиток, загальна площа - 4643,5 , житлова площа - 2129 м² , житлова
площа на 1 студента – 40 м2 , в гуртожитку мешкає 53 студенти, забезпеченість
гуртожитком – 100 %, є побутові кімнати, також обладнано душову кабінку.
Студенти коледжу мають можливість оздоровиться на базі відпочинку
«Прут», в селі Приморське, Кілійського району, Одеської області.
7.5.6 Організаційна робота
Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму,
демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будьяких 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 організації навчального процесу є 1 відділення і 7 циклових
комісій. Основним нормативним документом, що визначає організацію
навчального процесу є навчальний план. Навчальні плани затверджені
директором коледжу і погоджені вченою радою та ректором Подільського
ДАТУ.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний
рік складається робочий навчальний план. З кожної навчальної дисципліни, яка
входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної
програми дисципліни та навчального плану викладачами складається робоча
навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом коледжу.
Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх
обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
Форми організації навчання: навчальний процес у коледжі здійснюється у
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таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань,
самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.
Основні види навчальних занять у коледжі:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних
аграрних підприємствах району і області із якими підписано договори про
співпрацю.
Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під
організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з
даного фаху.
Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються
навчальним планом.
Для контролю за навчанням в коледжі є поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних,
лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення
поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня
знань визначаються відповідною цикловою комісією.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну
підсумкову атестацію студента.
Педагогічна рада є дорадчим органом, що забезпечує колегіальність
прийняття рішень стосовно навчально-методичної і виховної роботи в коледжі.
Педагогічну раду очолює директор коледжу, а в разі його відсутності –
заступник директора з навчальної роботи.
Положення про Педагогічну раду затверджено наказом директора
відповідно до Положення коледжу.
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7.5.7 Виховна та спортивно-масова робота

№
з/п

1.

2.

3.

4.

Заходи, проведені
технікумом/коледжем

Проведення виховних заходів
Обласні

Конкурс
поезії,
присвячений Дню
української
писемності
та
мови

Конкурс
поезії,
присвячени
й
Дню
української
писемності
та мови

Огляди-конкурси
плакатів
та
стіннівок:
«Скажемо СНІДу
НІ!!! Твоє життя –
твій вибір»

Конкурс
стіннівок
«Скажемо
СНІДу НІ!!!
Твоє життя
– твій вибір

Батьківські збори
коледжу:
«Актуальні
проблеми
виховання»,
вибори
батьківського
комітету
Тематичні вечори:
до Дня вчителя
«Сіячам,
«Хвала рукам що
пахнуть хлібом»,
до Дня Захисника
України; до Дня
української
писемності та мов;
урочистості
з
нагоди
Дня
студента

Таблиця 7.57

Всеукраїнські
/регіональні

Відділення

ПІБ/група

усі
відділенн
я

І місце в
коледжі
Палійчук
М.
(студентк
а групи
ОМ-21,
Хижняк
П.
(студент
групи І11)

усі
відділенн
я

усі
відділенн
я

усі
відділенн
я

усі
академічн
і групи

усі
академічн
і групи

ОК-21
ЕРМ-32
І-22
ВПР-31
ЕРМ-41
І-21
А-21

Досягнення

ІІ місце в
обласному
конкурсі
стіннівок;
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5.

6.

7.

8.

9.

Зустріч
із
працівниками
правоохоронних
органів. Правовий
лекторій
«Твоя
правова культура»
Конкурс
«Господарочка»

Участь коледжу в
районному
фестивалі
«Покутське
яблуко»

10. Зустріч з творчими
людьми Покуття;

Цикл лекцій
регіональног
о
благодійного
фонду «Сім’я
і здоров’я»
«Прийняти
істину»
В
рамках
«Всеукраїнсь
кого тижня
правових
знань»
круглий стіл
«Проблеми
подолання
корупції
в
судовій
системі» (за
участю нач.
Снятинськог
о
рай
управління
юстиції
Бойди М.Д.)

студенти
групи
БК-31

усі
академічн
і групи

студенти
І-ІІ курсів

взяли
участь по
І
учаснику
з кожної
спеціальн
ості
ансамбль
«Барви
Карпат»;
студенти
та
викладачі
коледжу
студенти
ІІ курсів
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11.

12.

Конфере
нція:
«Збережі
мо красу
Землі для
нащадків
»
(комісія
агрономі
чних
дисциплі
н)

«Пісенний
вернісаж»;
участь
в
обласному
конкурсі
аматорськи
х
колективів
« Україна –
єдина
країна»

13. Уроки здоров’я і
краси
14. Інформаційні
бесіди «Події в
світі та в Україні»
15. Зустрічі
із
письменниками
Покуття
16.

студенти
III-IV
курсів
відділення
«Агрономі
я»

ІІІ місце
Левчук В.
(студент
групи
ЕРМ-21

усі
академічн
і групи
усі
академічн
і групи
групи Іго курсу
Участь
у
Відкритому
фестиваліконкурсі
художньої
творчості
«АГРОУНІФ
ЕСТ-2017»

І місце в
інструмент
альному
жанрі
(«Барви
Карпат»);
ІІ
місце
народноужиткове
мистецтво
(студентка
групи ОМ11 Бордун
Е.);
ІІІ місце
номінація
«Вокальне
мистецтво
»
(заступник
директора
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17. Перегляд
вистав
Коломийського
народного
драмтеатру
«На
милування немає
силування»
18. Екскурсії
на
тематичні
виставки в музей
Василя Касіяна та
музей
Марка
Черемшини
19. Екскурсія на філію
«Перспектив»
Миронівського
хлібокомбінату
(Городенківський
р-н.)
20. Туристичні походи
в Карпати

усі
академічн
і групи

студенти
І-ІІ курсів

студенти
IV курсів
відділень
«Агроно
мія»
і
«Агроінж
енерія»
усі
академічн
і групи

з
навчальновиховної
роботи
Підгайна
С.М.);
грамота за
найкраще
висвітленн
я
сільського
сподарсько
ї тематики
(студент
групи ОК31
Захаркеви
ч Р.)
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21. Конкурс «Кращий
студент року –
2017»

Регіональний
конкурс
«Студент
року»

22. Волонтерська
акція:
«Серце до серця»

Участь
у
Всеукраїнськ
ій
акції
«Серце
до
серця» (збір
коштів
на
медичне
обладнання
для дітей з
вадами зору)

23. Профілактична
операція «Урок»
24. Урочистості
з
нагоди вручення
дипломів
Тематичні
книжкові виставки
у бібліотеці до
знаменних дат

Переможе
ць
у
загальноко
леджівсько
му
конкурсі
Фроляк
Христина
(студентка
групи ОК21),
зайняла ІІ
місце
в
регіональн
ому
конкурсі у
м. Тлумач

студрада
випускни
ки
бібліотек
а

Проведено змагання ХХVІІ студентських спортивних ігор з 12 видів
спорту, а саме:
 легка-атлетика;
 міні-футбол;
 волейбол (дівчата);
 настільний теніс;
 гирьовий спорт;
 баскетбол (юнаки, дівчата);
 шахи;
 шашки;
 легкоатлетичний крос;
 плавання.
І місце у Всеукраїнських змаганнях з міні-футболу серед аграрних ВНЗ І-ІІ
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рівня акредитації.
І місце в першості області по волейболу серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
серед дівчат.
Срібні призери першості України серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
з волейболу серед дівчат.
Переможці зональної першості області серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з
тенісу.
Прийняли участь у районному чемпіонаті з міні-футболу, де здобули IV
місце.
Прийняли участь у чемпіонаті Коломийського району по волейболу серед
жіночих команд, здобувши ІІІ місце.
7.5.8 Профорієнтаційна робота
Інформаційна робота яка проведена у 2017 році щодо вступної кампанії до
Снятинського
коледжу
Подільського
державного
аграрно-технічного
університету, а саме:
викладачами Снятинського коледжу було проведена агітаційну роботу
серед учнів шкіл Косівського, Снятинського, Коломийського, Городенківського
районів
було проведено на базі коледжу «Ярмарок кар’єри» разом із Снятинським
центром зайнятості для учнів шкіл Снятинського району
організовано та проведено 18.05.17 р. турнір по міні футболу серед учнів 9
класів (10 команд) Снятинського району «Спорт. Вишиванка. Країна щаслива.
Агроосвіта це перспектива».
брали участь у «Ярмарку кар’єри» організовану центрами зайнятості у м.
Коломиї та м. Городенки
Українська щотижнева газета «Захід» (21 грудня 2107 року) Стаття «Мій
коледж – моя доля», 1, 6-7 сторінки.
Снятинським телебаченням щовівторка та четверга і суботи транслювався
рекламний агітаційний ролик 15 хв. до завершення вступної кампанії.
Оголошення про набір на навчання у 2017 р. до Снятинського коледжу
Подільського ДАТУ по спеціальностях розклеєно на дошках оголошення по
місту та навколишніх населених пунктах.
7.5.9 Фінансова діяльність
Кошторисні призначення на 2017 р. по загальному фонду КПК 2201150
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та
забезпечення діяльності їх баз практики» - 7015542 грн.;
КПК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів 1167700 грн;
За 2017 рік з державного бюджету надійшло асигнувань в повному обсязі 183242 грн.
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Кошти витрачено згідно кошторису та плану використання бюджетних
коштів на наступні статті, а саме:
 заробітна плата - 5 341 000 грн.;
 в тому числі:
- матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам
174797,27 грн.;
- матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бібліотеки
5536.00 грн.;
- грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам 141319,30 грн.;
- матеріальна допомога іншим працівникам
68936,00 грн.;
- премії працівникам
120333,60 грн.;
 Нарахування на заробітну плату - 1163768 грн.,
 Харчування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 14102 грн.,
 Придбання предметів гардеробу дітям сиротам - 272 грн.,
 стипендія - 1167700 грн.,
 в т.ч. індексація - 12716.43 грн.,
 Інші виплати дітям сиротам (при працевлаштуванні) - 12400 грн.;
 Комунальні платежі - 484000 грн.,
 в т.ч. на водопостачання і водовідведення - 30 000 грн.,
 Електроенергія - 289 896 грн.,
 Інші енергоносії ( дрова) - 164 104 грн.
 У 2017р. касові видатки по загальному фонду - 8183242 грн.
Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2018 р.8200,43 грн. стипендія та 2126 грн. по іншим виплатам студентам з числа дітей
сиріт (кредиторська заборгованість не зареєстрована у казначействі , тому що не
було кошторисних призначень)
Спеціальний фонд
Залишок на початок року – 9 187,40 грн.
Від послуг наданих установою надійшло на спеціальний рахунок 1515251,99 грн., в т. ч від
 послуг, які надаються установою згідно з їх основною діяльністю – 28 570
грн.,
 господарської - 1473014,49 грн.;
 реалізація майна (металолом) - 13667,50 грн.;
 а саме за:
 платне навчання - 27870 грн.,
 квартплата - 348545,51 грн.,
 плата за гуртожиток - 140739,99 грн.,
 за послуги - 112259,06 грн.,
 документи про освіту - 14169,30 грн.,
 путівки база відпочинку «Прут» - 22600 грн.,
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 філія Перспектив - 831832,44 грн.,
 інші - 3568,19 грн.;
 реалізований металолом - 13667,50 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять - 1500000 грн., а саме :
 заробітна плата - 438112,41 грн.,
 в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення (педагогічних працівників) 4335 грн.,
 матеріальна допомога іншим категоріям - 12192 грн.,
 нарахування на зарплату - 101766,13 грн.,
 придбання товарів - 66714,72 грн.,
 а саме: канц. Товари - 3698 грн.;
 паливно-мастильні - 33193 грн.;
 запчастини - 12127 грн.,
 література, дипломи, атестати, свідоцтва, студентські квитки - 25157,38
грн.
 Послуги (крім комунальних) - 264965,70 грн., а саме: встановлення
пластикових вікон (61 шт. – 188. м2) - 199898 грн.
 інші послуги - 65067,70 грн.
 Відрядження - 24272,26 грн.,
Комунальні платежі - 352333,43 грн., в т.ч.
 Водопостачання і водовідведення - 56240,73 грн.,
 Електроенергія - 187105,78 грн.,
 Газ - 26183,82 грн..;
 Інші енергоносії (дрова) - 82803,10 грн.;
 Інші видатки (ПДВ, інші податки) - 251565,10 грн.
(Залишок коштів на 01.01.2018 р. - 24 439,39 грн.
Спеціальний фонд (благодійний).
Залишок на початок 2017 року - 2237,38 грн.
Благодійні внески для зміцнення матеріально-технічної бази коледжу 174215,21 грн., використано за призначенням.
 Касові видатки по рахунку благодійних фондів становили - 158601,02
грн.,
 Поточні видатки - 107365,00 грн., а саме:
 придбання товарів - 101950,36 грн.,
 в т. ч натуральна плата матеріали для ремонту жіночого туалету 55367 грн.;
 (тепло вентилятор) - 8415 грн. .
Послуги (за винятком комунальних)
- 5414,64 грн.
Капітальні видатки - 51236,02 грн.;
а саме: технічна документація для ромонтно-реставраційних робіт об‘єкту
культурної спадщини (охоронний № 432-ІФ) фасад головного корпусу 42821,02 грн.;
Придбання товарів довгострокового користування (н/плата) (тепло
вентилятор - 8 415 грн.
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Залишок коштів на 01.01.2018 року - 17851,57 грн.
7.5.10 Господарська діяльність
З організаціями та установами укладалися договори на постачання товарів,
матеріалів та надання послуг:
Договір № 49 резервування земельної ділянки бази відпочинку «Прут» с.
Приморське Кілійського району Одеської області. Загальна площа ділянки
становить 2297 кв.м.
Сума орендної плати за землю у 2017 році становила 11943,18 грн.
Отримано доходів 22600 грн.
Договір оренди державного майна з ПАТ «Київстар», розміщення станції
мобільного зв’язку отримано за рік доходу - 45965,08 грн.
Модультранс послуги майстерні - 12000 грн.
Згідно довідки 6-Зем за коледжем облікується 353.27 га землі і надається
грошова оцінка землі по категоріях.
Ріллі 308.8622 га
Грошова оцінка ріллі становить 34337.39 грн. за 1 га.
Виготовлено 17 проектів землеустрою, на 14 вже є право власності , а три
проекти знаходяться у Києві на затвердженні.
Укладено договір на надання агротехнічних послуг з ПрАТ «Зернопродукт
МХП» «Перспектив», а також договір підряду на переробку давальницької
сировини., в результаті чого отримано доходу 831832,44 грн.. З цієї суми
сплачено ПДВ - 138638,74 грн. Чистий дохід від послуг 693193,70 грн. Кошти
від наданих послуг розподілено на і видатки коледжу.
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7.6 ХОТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.6.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять такі відділення:
ветеринарно-технологічне,
економіко-технічне Подільського ДАТУ.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2018-2025 рр.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями.

№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Таблиця 7.58

Напрями підготовки та спеціальності
Напрям

Шифр та назва спеціальності

Кваліфікація

2
0305 Економіка та
підприємництво
0306 Менеджмент і
адміністрування
0601 Будівництво та
архітектура
0801 Геодезія та
землеустрій
0901
Сільське
господарство
і
лісництво

3
5.03050901 Бухгалтерський облік

4

Бухгалтер

5.03060101
Організація Організатор виробництва
виробництва
5.06010115 Опорядження будівель Технік-дизайнер
і споруд та будівельний дизайн
5.08010102 Землевпорядкування
Технік-землевпорядник

5.09010103
Виробництво
і
переробка
продукції
рослинництва
5.09010201
Виробництво
і
переробка
продукції
тваринництва
1101 Ветеринарія
5.11010101
Ветеринарна
медицина
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та
керівників середньої ланки агропромислового комплексу
за акредитованими спеціальностями

Агротехнік
Технік-технолог
з
виробництва та переробки
продукції тваринництва
Фельдшер
ветеринарної
медицини

Чергова акредитація в 2018 році.
У 2017 року набір студентів проводився відповідно до нового переліку
спеціальностей.
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Таблиця 7.59

07
071
Облік
і
та
80
оподаткування
адміністрування
20
Аграрні
науки
і 208 Агроінженерія
75
продовольство

30

Заочна

5

8

9

10

І

53

53

-

І

95

95

-

6

НД-І
2359670
01.07.2018
НД-І
2359671
01.07.2018

Контингент
студентів
Денна

4

3

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Всього

2.

2
Управління

Заочна

1
1.

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

7

Контингент студентів становить: денної форми навчання 247 особи в тому
числі за державний бюджет навчаються 235 осіб. (95,1 %), на контрактній
основі –12 осіб ( 4,9%).
7.6.2 Кадрове забезпечення навчального процесу

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Характеристика педагогічного складу

Таблиця 7.60

Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
35
Викладачі, що мають вчений ступінь
1
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
5
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
2
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та 2
продовольства України
Викладачі-методисти
6
Старші викладачі
5
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
26
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
8
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
1
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
-

Таблиця 7.61
Підвищення кваліфікації та стажування за навчальний рік пройшло 4
викладачі
№
1.
2.

Прізвище ім’я
по батькові
Білецький
Михайло
Васильович
Єремеєк

Посада

Термін підвищення

Місце підвищення

Викладач

18.09.-18.10.2017р.

Подільський ДАТУ

Викладач

18.09.-18.10.2017р.

Подільський ДАТУ

Примітка
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3.
4.

Аліна
Анатоліївна
Козак
Станіслав
Васильович
Масна
Мирослава
Миколаївна

Викладач

18.09.-18.10.2017р.

Подільський ДАТУ

Викладач

18.09.-18.10.2017р.

Подільський ДАТУ

7.6.3 Навчальна робота
Таблиця 7.62

Контр.

Всьо-го

Держ.

Контр.

Всьо-го

Держ.

Контр

Заочна форма

і 25

23

20

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-

63

42

40

2

4

4

-

17

17

-

-

-

-

88

65

60

5

6

6

-

17

17

-

-

-

-

Держ.

Всьо-го

На основі
диплому
кваліфіковано
го робітника

Контр.

Всьо-го

На основі повної
загальної
середньої освіти

Держ.

071
Облік
оподаткування
208
Агроінженерія
Разом

Денна форма

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2017 році

Всього на денну форму навчання зараховано 88 абітурієнтів, в т.ч. 65 на
основі базові загальної середньої освіти, 6 – на основі повної загальної
середньої освіти, 17 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на
заочну форму навчання не проводився.

Шифр та назва спеціальності

всього

Таблиця 7.63
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році

5.03050901 бухгалтерський облік
29
5.10010201 Експлуатація та ремонт
48
машин і обладнання АПВ
Всього:
77

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт
17
12
34

2

12

-

51

14

12

-

Всього випущено 77 спеціалістів в т.ч. за денною формою навчання 51
чол., за заочною – 12 чол.
Працевлаштування випускників
На даний час працевлаштовано 38 випускників, поступили у ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
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– 37 чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 29 чол.
Таблиця 7.64

5.03050901
бухгалтерський
облік
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ
Загалом:
5.03050901
бухгалтерський
облік
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ
Загалом:

Загальний %
успішності
Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Зимова екзаменаційна сесія

Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

74

100

65.2

3,96

3

2,6

1,2

178

98,8

52,6

3,91

4

4,2

1,6

252

99,4 58,9
3,8
3,5
Літня екзаменаційна сесія

3,4

1,4

74

100

64,5

4,02

3

2,8

1,6

178

96,8

51,4

4,01

5

4,6

2,2

252

98,4

57,9

3,86

4

3,7

1,9

Зимову екзаменаційну сесію здавало 252 студенти, якісний показник
57,9%, літню екзаменаційну сесію здавало 252 студентів, якісний показник
57,9%.
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти та з метою
забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців для агропромислового комплексу України, розвитку післядипломної
освіти на засадах євроінтеграції та її реформування відповідно до потреб галузі,
керівництвом держави приділяється велика увага навчальним закладам, які
причетні до вирішення даного питання.
Навчальний заклад тісно співпрацює з Чернівецьким обласним та
районними центрами зайнятості, районним та обласним відділенням
соціального захисту. Так за їх пропозицією коледж виграв тендер і провів
підготовку 15 водіїв автотранспортних засобів категорій «В» та «С» із числа
учасників АТО.
Протягом 2017 року 30 чоловік отримали робітничу професію «Оператор
котельні». Студенти коледжу одночасно з отриманням диплома молодшого
спеціаліста також отримують посвідчення робітничих професій.
7.6.4 Методична робота
Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу в коледжі є
важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки
фахівців і включає:
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- навчально-організаційні документи циклових комісій;
- навчально-методичну документацію з напряму (спеціальності);
- навчально-методичну документацію з даної дисципліни;
- інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні
посібники, дидактичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні програми з
навчальних дисциплін, тощо).
Для організації навчального процесу, згідно з ліцензійними умовами
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, визначається мінімальне
нормативне забезпечення навчально-методичною базою.
Навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки створюються
викладачами з конкретних дисциплін для студентів конкретних спеціальностей.
Під час створення навчально-методичної літератури враховуються такі вимоги,
як високий науковий рівень, доступність, зв'язок з практикою, наявність
міждисциплінарних зв’язків.
Попитом студентів користується електронна бібліотека коледжу, яку
створювали і систематично доповнюють викладачі та працівники видавничого
центру.
Методична рада – це постійно діючий орган коледжу. Методична рада
визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню
прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи,
спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості
підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації
методичної та навчальної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і
заходів.
До складу методичної ради входять завідуючі відділеннями, голови
циклових комісій, провідні викладачі.
Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану, який
затверджується на початку кожного навчального року.
Важливою складовою педагогічної майстерності викладача є творчий
потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація. Творчий потенціал
викладача визначається вмінням проникнутись проблемами вихованців,
проявляти стійкість у пошуках нового педагогічного підходу. Ефективне
застосування вербальної і невербальної комунікації, організовувати діалогове
спілкування визначають комунікативні уміння педагога. Педагогічна
імпровізація – творча діяльність педагога, що здійснюється в процесі
педагогічного спілкування. Такі питання педагогічної майстерності
висвітлювали у своїх виступах методист коледжу та викладачі під час
педагогічних семінарів-практикумів, які проводились впродовж навчального
року в першу чергу для молодих викладачів для підвищення педагогічної
майстерності яких функціонує «Школа молодого викладача». Відповідно до
наказу директора за молодими викладачами закріплено старших викладачівнаставників.
Шляхи
активізації
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів
інноваційними методами і прийомами інтегрованого навчання під час
проведення відкритих занять продемонстрували: Зінов О.А. – викладач
математики, Гіждівська Л.В. – викладач української мови та літератури,
Комарницький Ю.М. – викладач загальної електротехніки, Соколюк А.І. –
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викладач економічних дисциплін, Жижиян І.Г. – викладач експлуатації машин і
обладнання в АПВ. та інші.
У 2017 році з педагогічного колективу атестувались 6 викладачів та два
керівники коледжу. З них: підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії» - 4 викладачів; з них 2 атестувались на відповідність раніше
присвоєного педагогічного звання «старший викладач». Одному викладачу було
присвоєно педагогічне звання «викладач-методист». Двом викладачам
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Щорічно колектив коледжу надсилає свої методичні напрацювання на
виставку педагогічних інновацій в НМЦ «Агроосвіта. В 2017 р. направлено 6
конкурсних експонатів.

1
2
3
4
5
6

№
з/п

Таблиця 7.65
Показники участі у виставці педагогічного досвіду
Циклова комісія

Методичне
забезпечення, %
спеціальності 100

Професійно-практичної
підготовки
«Агроінженерія»
Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
100
Професійно-практичної підготовки спеціальності «Облік і 100
оподаткування»
Загальноосвітніх дисциплін
100
100
100

7.6.5 Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічна база (навчальні корпуси; гуртожиток, спортивнооздоровча база тощо).
Матеріально-технічну базу та фінанси Хотинського коледжу Подільського
ДАТУ складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові
цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.
Хотинському коледжу належать: будівельні споруди, машини, обладнання,
транспортні засоби, засоби зв’язку, інтелектуальна власність, грошові кошти та
інші об’єкти власності згідно з чинним законодавством.
До основних фондів належать – 3 навчальних корпуси, спорткомплекс,
лабораторний корпус, навчально-виробнича майстерня, студентський
гуртожиток на 253 місця,
В коледжі є достатня кількість техніки – сім автомобілів та автобус, які
використовуються в навчальних цілях і з виробничою необхідністю.
Матеріально-технічна база коледжу в достатній мірі забезпечує потреби
навчально-виховного процесу і наукових досліджень, створює можливість
подальшого розвитку закладу в напрямі інтеграції в європейський і світовий
освітній простір. Існуюча навчально-виробнича база коледжу відповідає
показникам за площами - загальній, корисній, робочій, навчально-виробничій в
розрахунку на одного студента і викладача. Будівлі і споруди коледжу
відповідають паспортним даним і санітарно-технічним нормам. Загальна площа
яка використовується в навчальному процесі.
Навчальні приміщення коледж має власні. Раціонально використовувати
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аудиторний фонд, підтримувати його в належному технічному стані,
поновлювати обладнання дозволяє створена в коледжі система розподілу усього
аудиторного фонду за відділами та цикловими комісіями. Кожний відділ маючи
свої лекційні та групові аудиторії, лабораторії, кабінети в змозі обладнати їх в
залежності від потреб забезпечення навчального процесу для проведення своїх
занять. Це стимулює відділи обладнувати спеціалізовані лабораторії
оснащувати їх необхідними наочними матеріалами, тощо.
Рівень оснащення обладнанням і приладами лабораторій, кабінетів
коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм з кожної
спеціальності.
Адміністрація коледжу постійно дбає над зміцненням матеріальнотехнічно бази.
Створена навчально-лабораторна база повністю забезпечує потреби
навчального процесу Хотинського коледжу Подільського ДАТУ. В коледжі
обладнано 2 комп’ютерних класи з 22 сучасними комп'ютерами, які
забезпечують проведення занять з комп’ютерних дисциплін та впровадження
сучасних технологій навчання з усіх спеціальностей коледжу. Здійснено
підключення коледжу до мережі ІНТЕРНЕТ-Лангейт. Створено ІНТЕРНЕТ класи. Це забезпечує в середньому по коледжу 100 мбіт інформації на одного
студента на місяць.
Велику роль у забезпеченні навчального процесу відіграє бібліотека,
книжковий фонд якої налічує понад 60568 тис. примірників різного
призначення. Також є в наявності читальний зал бібліотеки на 50 місць. Рівень
забезпеченості коледжу посадочними місцями в бібліотеці відповідає нормам
від чисельності студентів денної форми навчання. На даний час працівники
бібліотеки та викладачі завершують створення електронних підручників.
Системи енерго-, та водопостачання в цілому забезпечують необхідні
умови для проведення навчально-виховного процесу, задоволення побутових
потреб студентів.
В цілому рівень розвитку навчально-матеріальної бази коледжу відповідає
сучасним вимогам, що створює належні умови для підготовки кваліфікованих
фахівців, проведенню науково-дослідної роботи.
Матеріальна база коледжу забезпечує навчальний процес на достатньому
рівні.
7.6.6 Організаційна робота
З метою планомірності в роботі навчального закладу в коледжі
функціонують адміністративна рада, методична рада, педагогічна рада, рада
студентського самоврядування і засідання циклових комісій.
Адміністративна рада засідає щопонеділка і вирішує поточні питання
адміністративної, господарської та педагогічної діяльності.
Педагогічна рада засідає один раз на два місяці і розглядає основні питання
педагогічної діяльності, роботу циклових комісій, окремих лабораторій та
кабінетів.
Методична рада засідає один раз на два місяці і вирішує питання
методичного характеру.
Рада студентського самоврядування засідає щомісяця і вирішує поточні
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питання студентського колективу.
Кожного місяця відбувається засідання циклових комісій на яких
розглядаються питання функціонування і діяльності циклових комісій та шляхи
покращення викладання окремих дисциплін.
Кожного року проводяться тижні циклових комісій з метою висвітлення їх
діяльності.
Один раз в рік проводяться загальні збори трудового колективу на яких
обов’язково заслуховується звіт директора про виконану роботу.
7.6.7 Виховна та спортивно-масова робота
Виховна робота в коледжі є компонентом освітньої діяльності навчального
закладу. Виховання студентської молоді у коледжі відповідає сьогоднішнім
потребам незалежної Української держави.
Реалізація основних виховних завдань дирекцією та педагогічним
колективом коледжу здійснювалась за такими напрямками:
1.Національно-патріотичне виховання.
2.Морально – правове виховання.
3. Художньо – естетичне виховання.
4.Трудове виховання.
5. Екологічне виховання.
6.Фізичне виховання.
Основним організаційно-плануючим документом, який визначає
організацію та проведення заходів виховної роботи в коледжі є план виховної
роботи на поточний навчальний рік. У плані визначені основні напрями
виховання, виховні заходи, робота кураторів навчальних груп, робота з
батьками студентів, заходи по адаптації студентів нового набору, робота з
керівниками груп, організація студентського самоврядування, робота
вихователя, психолога. Протягом 2017 календарного року у відповідності до
планів у коледжі проводились науково-практичні студентські конференції.
Студенти коледжу приймали участь у олімпіадах з навчальних дисциплін між
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та спортивних змаганнях рівня району та області,
студентській науково – практичній конференції організованої Подільським
ДАТУ.
Щомісяця у коледжі проводяться засідання циклової комісії кураторів
навчальних груп, наради кураторів груп з дирекцією. Для вирішення
різноманітних питань виховної роботи проводилися групові батьківські збори,
зустрічі з працівниками правоохоронних органів. Психолог повною мірою
вирішував питання психологічного і соціального супроводу студентів.
Основною метою зазначеного напрямку є виховання національної гідності,
розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і
поваги до представників інших націй, визнання цінності людини, її життя,
уважне ставлення до переконань і прагнень інших народів, виховання
гуманістичного стилю мислення. Активну участь студенти коледжу 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, завідуючі відділеннями, адміністрація
технікуму особливу увагу приділяють соціально незахищеним студентам. З
ними проводиться індивідуальна робота з метою залучення до активного життя
в гуртожитку коледжу. Студенти сироти відчувають допомогу в освоєнні
навчальних дисциплін, тепло та турботу в колективі коледжу.
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.

№
з/п

Таблиця 7.66
Заходи з національно-патріотичного виховання, проведені в
Хотинському коледжі Подільського ДАТУ
Зміст роботи

Дата
проведення

1.

Мітинг-реквієм пам’яті героїв Небесної Сотні

2.

Проведення Шевченківських днів «Повік невмируще Шевченкове
Березень 2017
слово»

3.

Тематичні заходи, присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом
та Дню пам’яті та Дню пам’яті та примирення під гаслом «19391945 Пам’ятаємо! Перемагаємо!»:
книжкова виставка «Подвиг не має забуття»
урочисто-скорботна лінійка «І серце сльозою опече хвилина Травень 2017
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

4.

Тематичні інформаційно-просвітницькі години «Основний закон
Червень 2017
держави»

5.

Проведення тематичної першої лекції «Україна – єдина країна»

6.
7.
8.

Кінець лютого 2017

01.09.2017

Участь у заходах з нагоди Дня міста Хотина «Перлинка ніжна
13.09.2017
неньки-України, чудовий край – Хотинщина моя»
Вересень Участь в міській акції «Чисте місто», «Чистий берег»
Жовтень 2017
Спортивні змагання серед груп технікуму, присвячені Дню
захисника України, учасники яких продемонстрували свою 23.09.2017
спритність, витривалість, фізичну підготовку
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9.
10.
11.
13.
15.
16.
17.

Проведено години національного виховання, присвячені Дню
захисника України «Тільки тим історія належить, хто сьогодні 12-13.10.2017
бореться й живе»
Усний журнал «Слово до слова – зложиться мова» до Дня
09.11.2017
української писемності та мови
ЖовтеньКнижкова виставка «Сторінками української класики»
Листопад 2017
Збір коштів, продуктів та речей, які відправляються волонтерами з
Протягом року
Хотинщини воїнам в зону АТО
Проведення годин патріотичного виховання до Дня визволення
України від фашизму «Баланс втрат і здобутків України в роки ІІ 28.10.2017
світової війни»
Краєзнавча конференція «Витоки української державності на
03.11.2017
теренах Чернівецької області» до 97-ї річниці Буковинського віча
Питання національно-патріотичного виховання розглядалось на
засіданнях адміністративної ради технікуму та методичного
Листопад 2017
об'єднання кураторів груп, готується до розгляду на засіданні
педагогічної ради

Спортивно-оздоровча робота в коледжі полягає в організації роботи
студентських спортивних секцій, участі спортсменів та збірних команд у
спартакіадах, пропаганді здорового способу життя, оздоровленні студентів під
час зимових та літніх канікул.
Викладачами фізичного виховання проводиться робота по виконанню
Закону України «Про фізичну культуру і спорт».
Таблиця 7.67
Спортивні досягнення студентів 2016 – 2017 н.р.

№
з/п
1
2

3

4

Заходи
проведені в
коледжі
спартакіада з
волейболу
серед відділень
спартакіада з
баскетболу
серед відділень
спартакіада з
легкої
атлетики серед
відділень

Обласні

Все українські

Чемпіонат
України з
л/а
серед
юніорів
Командний
Чемпіонат
України з
л/а
серед
юніорів

відділення

ПІБ/
Група

Досягнення

механічне

М - 32

1 місце

механічне

М - 31

1 місце

М – 31
Механічне Миронець О.
Бух. облік Б – 22
Іванська А.

Миронець
Олег М-31

1 місце
1 місце

1 місце400м
КМС
І місце800м
1 місце
400м
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5

Першість
з
міні-футболу
серед
першокурсникі
в

6

Першість
з
легкоатлетично
го кросу серед
першокурсникі
в

7

Першість
з
настільного
тенісу
серед
першокурсникі
в

8

9

10

Участь в ХІV
обласних
спортивних
іграх з мініфутболу серед
ВНЗ І-ІІр.а.
Участь в ХІV
обласних
спортивних
іграх
з
легкоатлетич
ного
кросу
серед ВНЗ І-ІІ
р.а.

Участь в ХІV
обласних
спортивних
іграх
з
настільного
тенісу серед
ВНЗ І-ІІ р.а.
Участь в ХІV
Першість
з обласних
шахів
серед спортивних
першокурсникі іграх з шахів
в
серед ВНЗ І-ІІ
р.а.
спартакіада з
настільного
тенісу
серед
відділень

спартакіада з
шахів
серед
відділень

М - 11

Б - 11

М – 12

Б – 11

Збірна
команда
коледжу

Збірна
команда
коледжу
Біг на1000м
Миронець О.
Біг на 500м
Іванська А.

16 місце

11 місце
дівчата
10 місце
юнаки
1 місце
1 місце

Збірна
команда
коледжу

5 місце
дівчата
8 місце
юнаки

Збірна
команда
коледжу

10 місце
дівчата
10 місце
юнаки

Майстрюк І.
М – 31
механічне
Ладний О.
Мсп - 1
Солодан М.
Б-11
Любомирськ
Механічне а Л. Б-31
Бух.облік Заплітний В.
Б-31
Кохман В.
М-31

1 місце

1 місце

Фізичне виховання у технікумі є невід’ємною частиною формування
загальної і професійної культури особистості, сучасного фахівця, системи
гуманістичного виховання студентів. Система соціально-педагогічних заходів,
спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний
розвиток форм, функцій і фізичних можливостей, загальної культури
майбутнього спеціаліста, здатного реалізувати її у навчальній, соціальнопрофесійній діяльності та сім’ї. Як навчальна дисципліна, обов’язкова для всіх
спеціальностей, є також засобом формування всебічно розвиненої особистості,
оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної
підготовки.
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7.6.8 Профорієнтаційна робота
Проофорієнтаційна робота в коледжі проводиться за такими напрямами:
1. Планування профорієнтації і набору студентів на новий навчальний рік.
2. Визначення складу профорієнтаційних бригад з викладачів та майстрів
виробничого навчання для роботи з учнями випускних класів шкіл регіону.
3. Поповнення бібліотечного фонду літературою з питань профорієнтації
та закріплення інтересу учнів до професії
4. Оформлення кабінету профорієнтаційної роботи
5. Поповнення кабінету методичними розробками позакласних заходів з
профорієнтації
6. Проведення в групах виховних годин
7. Проведення індивідуальних консультацій зі студентами та їх батьками з
питань підвищення інтересу до обраної професії
8. Тестування учнів-абітурієнтів на предмет профпридатності
9. Проведення місячнику пропаганди професій
10. Забезпечення профорієнтаційного висвітлення роботи коледжу в
засобах
масової
інформації
(преса,
радіо,
Інтернет,
зовнішня
реклама,телебачення)
11. Розробка пам’яток організаторам профорієнтаційної роботи
12. Проведення нарад з профорієнтаційної роботи
13. Профорієнтаційна робота по областях України (листування,
інформування на автовокзалах, вокзалах, відрядження в райони, індивідуальна
робота через студентів, співробітників)
14. Робота з профорієнтації з міським центром зайнятості
15. Виступи колективу художньої самодіяльності, організація виставок на
районних, міських, обласних заходах
16. Укладання угод з підприємствами і установами з підготовки кадрів
17. Розробка тестів профпридатності учнів
18. Екскурсії на аграрні підприємства. Зустрічі-бесіди з керівниками та
працівниками підприємств
19. Виставки виробів, макетів, творчих робіт студентів коледжу
20. Соціологічне опитування «Престижність професії»
7.6.9 Фінансова діяльність
Станом на 1.12.2017 року.
Надходження коштів за 2016-2017 н/рік здійснювались за рахунок
загального та спеціального фондів.
Загальний фонд
 Надійшло фінансування – 74093910грн.
 Касові видатки – 74093910 грн., в т.ч.
 заробітна плата – 4636775 грн.
 нарахування на з/плату –1137225 грн.
 харчування дітей сиріт – 16610 грн.
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 632400грн
 стипендія - 983300 грн.
Спеціальний фонд
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 Залишок коштів на 1.01.2018р -33586грн
 Надійшло коштів – 646334 грн., в т.ч.
 платне навчання – 179067 грн.
 гуртожиток, інші послуги, – 466807 грн.
 Касові видатки – 624821 грн., в т.ч.
 заробітна плата – 409633 грн.
 нарахування на заробітну плату – 83104 грн.
 матеріали, предмети (бензин -41324 грн., канц. товари, трансформатори
струму, комп’ютери 2шт.) – 62591 грн.
 послуги (Укртелеком, послуги ІАСУ, «Парус», ЄДЕБО, заправка
принтера, документація БТІ) – 40955 грн.
 відрядження – 10216 грн.
 судові збори, штрафи – 640 грн.
 водопостачання – 11362 грн.
 електроенергія – 6320грн.
Залишок коштів на 01.01.2018р. (кошти, що надійшли в останні дні місяця
та не встигли використати)- 55099 грн
Благодійний фонд
 Залишок – 113 грн.
 Надійшло коштів – 36553 грн., в т.ч.
 благодійні внески – 33553 грн.
 іменна стипендія Облради –3000 грн.
 Використано -14084 грн., в т.ч.:
 Матеріали (бензин, студентські квитки, вогнегасники) - 10484грн
 Послуги «Укртелеком» - 600грн.
 Іменна стипендія облради – 3000грн
Залишок (кошти , що надійшли в останні дні місяця та не встигли
використати) на 01.01.2018р – 22582грн.
7.6.10 Господарська діяльність

Назва заходу
Проведення капітального
та часткового ремонту
Проведено
косметичний
ремонт
(огляд,
обстеження,
технічне
обслуговування,
вказати
об’єкти систематичність
проведення)

Господарська діяльність коледжу

Таблиця 7.68

Виконання
- частковий ремонт коридорів, сходів, кухонь в
гуртожитках та навчальних корпусах
Проведено косметичний ремонт:
- огляд та обстеження гуртожитків щодо готовності
для прийому студентів проводиться щорічно перед
початком навчального року та вибірково протягом
року по окремих питаннях; комісією утворюваною
наказами директора, кошти на дану діяльність не
залучаються.
- технічне обслуговування систем водо-постачання,
тепломережі,
каналізації
проводиться
систематично
відповідними
працівниками в межах їх посадових обов’язків.

Примітка
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7.7 ШЕПЕТІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.7.1 Загальна характеристика навчального закладу
Основними структурними підрозділами коледжу є:
 відділення денної форми навчання галузі знань 07 «Управління і
адміністрування» за спеціальностями:
 071 «Облік і оподаткування»
 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 076 «Підприємництво, біржова діяльність і торгівля»
 відділення заочної форми навчання зі спеціальності
 071 «Облік і оподаткування»
 підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціальнопобутових умов: бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожитки,
господарський комплекс.

№
з/п
1

Напрями підготовки та спеціальності
Напрям
2

Шифр та назва спеціальності

Таблиця 7.69

Кваліфікація
(спеціалізація)
4
Бухгалтерський облік

3
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа
07 «Управління та
Фінанси і кредит
та страхування»
адміністрування»
076 «Підприємництво, біржова Інформаційна
діяльність
діяльність і торгівля»
підприємства

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 3 спеціальностями на
підставі ліцензії і сертифікатів, що діють до 30.06.2026 р. (крім спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»).
У період з 12.06.2017 р. по 14.06.2017 р. згідно наказу МОН №973А від
06.06.2017 р. акредитаційною комісією МОН було проведено акредитаційну
експертизу щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність
підприємства». За результатами експертизи та позитивним рішенням комісії
навчальному закладу видано сертифікат про акредитацію спеціальності за І
рівнем, який дійсний до 01.07.2022 року.
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Таблиця 7.70

7

Заочна

6

8

9

10

96

80

16

1

35

35

-

1

61

61

-

НД-І
№2379959
01.07.2026р. 1
НД-І
№2379958
01.07.2026 р

НД-І
№2385657
01.07.2022р.

Контингент
студентів
Денна

3
4
5
071
«Облік
і
оподаткування»
(5.03050901
100 80
«Бухгалтерський
облік»)
072
«Фінанси,
банківська справа
та
страхування»
50 (5.03050801
07 «Управління і
«Фінанси
і
адміністрування»
кредит»)
076
«Підприємництво,
біржова діяльність і
торгівля»
25 (5.03050201
«Інформаційна
діяльність
підприємства»)
Всього
175 80

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Всього

2

Заочна

1

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

192 176 16

Контингент студентів станом на 01 жовтня 2017 року становить: денної
форми навчання 176 осіб, в тому числі за рахунок державного бюджету
навчаються 103 особи (54%), на контрактній основі – 73 осіб (46%).
Заочна форма навчання – 16 студентів в тому числі за державним
замовленням – 8 осіб (50%), на контрактній основі – 8 осіб (50%).
7.7.2 Кадрове забезпечення навчального процесу
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%, що
досягнуто шляхом виваженого навантаження викладачів з урахуванням їх
побажань.
Викладачі коледжу щорічно складають індивідуальні робочі плани
методичної та організаційної роботи, виходячи із запланованого педагогічного
навантаження, виконання яких контролюється з боку голів циклових комісій та
адміністрації коледжу.
В коледжі розроблено Положення про рейтингову оцінку ефективності
роботи викладачів, яке схвалене на засіданні методичної ради і затверджене
директором коледжу.
З метою удосконалення навчально-методичної роботи, пошуку нових форм
і методів проведення занять в коледжі щорічно про водиться конкурс на кращу
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методичну розробку, навчальний кабінет. Викладачі коледжу постійно
працюють над підвищенням свого фахового рівня, беруть участь у проведенні
семінарів, впроваджують активні форми і методи навчання.
Забезпеченість навчально-виховного процесу здійснюється за рахунок
штатних працівників. При розстановці кадрів враховується педагогічний
досвід, кваліфікація викладача, наступність у роботі.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Таблиця 7.71
Характеристика педагогічного складу (станом на 01.10.2017 р.)
Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
26
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
1
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та продовольства України
Викладачі-методисти
7
Старші викладачі
1
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
8
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
7
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
1
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
1

Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників здійснюється
відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,
яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 24.01.2013 р. № 48 та перспективного плану підвищення кваліфікації
викладачів, затвердженого директором коледжу. Проводиться аналітичний
моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів.
Підвищення педагогічної кваліфікації

№
ПІБ
ПОСАДА
з/п
1
Краснолуцький Викладач
Олег
облікових
Васильович
дисциплін

Стажування
виробництві,
Лютий 2017 р.

2

Лютий, 2017р.

3

Мельник
Любов
Степанівна
Сурник
Наталія
Григорівна

Викладач
облікових
дисциплін
Викладач
економічних
дисциплін

Термін підвищення

Лютий, 2017 р.

Таблиця 7.72

Місце підвищення

Примітки

на ТОВ «Лотівка Еліт»
Шепетівського
району
підрозділ
корпорації «Сварог
Вест Груп»
НУБіП м.Київ
НУБіП м.Київ

З
метою
цілеспрямованого
безперервного
рівня
професійної
компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
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розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету, забезпечення
ефективності навчально-виховного процесу та відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників у 2017 році було створено
атестаційну комісію та проведено чергову атестацію таких пед.працівників:
 Краснолуцький О.В.- викладач облікових дисциплін, підтверджено вищу
категорію та пед.звання виклада-методист
 Мельник Л.С. – викладач облікових дисциплін, підтверджено вищу
категорію
 Сурник Н.Г. – викладач економічних дисциплін, підтверджено вищу
категорію, присвоєно пед.звання викладач-методист
 Крижанівський А.О. – викладач інформаційних дисциплін, присвоєно
вищу категорію
 Крижанівська О.Д. – викладач інформатики, присвоєно вищу категорію
7.7.3 Навчальна робота
Таблиця 7.73

Результати прийому в 2017 році
Денна форма
На основі повної
загальної середньої
освіти

Заочна
форма
Всьо-го

Держ.

Контр

5

2

3

-

-

-

5

4

1

ФБС 10
ПБТ
27
Разом 69

10
24
56

6
5
32

4
19
24

2
7

2

2
5

1
1

-

1
1

-

-

-

Держ.

Контр.

Держ.

Контр.

1

Всьо-го

21

Держ.

22

Всьо-го

32

Контр.

ОО

Всьо-го

Всього

На основі диплому
кваліфікованого
робітника

Спеціальність

На основі базової
загальної середньої
освіти

Таблиця 7.74
Результати випуску молодших спеціалістів у 2017 році

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
Шифр та назва спеціальності
всього
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт
5.03050901 «Бухгалтерський облік» 41
25
8
4
4
5.03050801 “Фінанси і кредит”
20
7
13
5.03050201
«Інформацйна 11
11
діяльність підприємства»
Разом
72
33
31
4
4

Одержали диплом з відзнакою всього 12 осіб, в т.ч. на денному відділенні –
10 осіб, на заочному – 2 особи.
Для створення умов для ефективної реалізації права студентів і
випускників на працю, забезпечення випускників першим робочим місцем,
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці в коледжі створений
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підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Основними завданнями підрозділу є:
- проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці
фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
- налагодження співпраці з державною службою зайнятості,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,
які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
- забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами
виконавчої служби, службами зайнятості і підприємствами, установами та
організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних
потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
- інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на
підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх спеціальності;
- здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу
працевлаштування випускників за місцем їх проживання;
- проведення роботи з батьками випускних груп щодо роз'яснювальної
роботи з питань працевлаштування, особливо тих, що навчаються за кошти
держбюджету;
- рекламування творчих здібностей студентів через анкети - резюме, в яких
дається коротка характеристика вмінь і навичок студента-випускника,
прагнення до майбутньої діяльності, пріоритет інтересів.
- проведення навчально-практичних семінарів з питань працевлаштування,
з участю представників райдержадміністрації, керівників підприємств,
спеціалістів фінансових установ, агроформувань, центру зайнятості, правових
органів.
Підрозділ активно співпрацює з Шепетівським, Славутським, Полонським,
Ізяславським, Білогірським, Теофіпольським районними центрами зайнятості,
представниками організацій, підприємств та установ, на базі яких студенти
коледжу
проходять
виробничу
практику,
випускниками
коледжу,
роботодавцями,
приватними
фірмами,
які
займаються
питаннями
працевлаштування.
Таблиця 7.75
Інформація про працевлаштування випускників коледжу у 2017 році
Шифр та назва спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
5.03050801 “Фінанси і кредит”
5.03050201
«Інформаційна
діяльність підприємства»
Разом

Випуск
33
20
11
66

працевлаштовані
Всього
держзамовлення
в т.ч.

Продовжили
навчання
15
10
3
28

Випускники коледжу 2017 р. поповнили лави студентів Подільського
ДАТУ, а саме 12 осіб продовжили навчання за заочною формою (4 спец.
«Фінанси, банківська справа та страхування» і 9 - спец. «Облік і
оподаткування») та 4 - за денною.
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БО
ФК
ІДП
Загалом:
БО
ФК
ІДП
Загалом:

Загальний %
успішності
Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Літня екзаменаційна сесія 2016-2017 н.р.
91
100 71.1
3.99
46
48
97.9 62.9
3.88
27
48
100 52.7
3.63
27
187
99.3 62.2
3.83
100
Зимова сесія 2017-2018 н.р.
80
100 71.4
3.99
45
35
100 61.4
3.77
20
61
100 52.0
3.64
35
176
100 61.6
3.80
100

Таблиця 7.76

Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

37.8
38.4
40.4
38.7

13.9
10.5
10.5
11.6

27.5
36.0
40.1
34.5

8.75
3.37
14.8
8.97

У травні 2017 р. студенти випускних курсів коледжу зі спеціальностей
«Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит» прийняли участь у незалежному
замірі знань студентів відповідних спеціальностей, організований ДУ «Науковометодичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих
навчальних закладів «Агроосвіта». Середній бал успішності за результатами
тестування студентів коледжу зі спеціальності «Бухгалтерський облік» склав 4.15 (при середньому показникові серед усіх навчальних закладів – 4.06) ,
спеціальності «Фінанси і кредит» - 3.60 ( при середньому показникові – 3.96).
Щорічно студенти коледжу приймають активну участь в Міжнародному
конкурсі з української мови ім. П.Яцика серед студентської молоді. Так, за
підсумками обласного туру конкурсу ім.П.Яцика у 2017 р. студентка коледжу
Панчук Юлія була нагороджена дипломом за одержане призове місце у конкурсі
(ІІІ), а викладачі, які їх підготували – подяками від голови Ради директорів
вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Хмельницької області.
7.7.4 Методична робота
Методична робота в коледжі будується на досягненнях сучасної
педагогічної науки, аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,
дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення
наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення
їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного
процесу.
Керівництво методичною роботою коледжу здійснює методична рада.
Також у коледжі діють методичний кабінет, школа молодого викладача,
методичні кутки з навчально-виховної та навчально-методичної роботи. До
реалізації завдань навчально-методичної роботи активно залучаються
викладачі, що мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію.
Вони є головами циклових та предметних комісій, завідуючими навчальними
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кабінетами, керівниками навчальних груп, наставниками молодих викладачів.
На протязі 2017 року велика увага приділялася методичному забезпеченню
навчальних дисциплін. Було розроблено та затверджено нові робочі програми
для всіх навчальних дисциплін, систематизовано та впорядковано робочі папки
викладачів. Аналіз методичного забезпечення навчальних дисциплін, що
викладаються, показав, що всі комісії намагаються на належному рівні
забезпечити дисципліни відповідними навчальними та робочими програмами,
навчально-тематичними планами, опорними конспектами, підручниками,
роздатковим матеріалом тощо. Всі викладачі коледжу розробили робочі
програми та навчально-тематичні плани з тих дисциплін, які ними
викладаються.
На належному рівні працюють і навчальні кабінети. У 2017 році
функціонувало 17 навчальних кабінетів, всі вони діяли у відповідності із
затвердженими планами роботи кабінету. Проведено паспортизацію,
інвентаризацію навчальних кабінетів. У кабінетах виготовляються та
поновлюються стенди силами викладачів. Розроблені і поновлені конспекти,
лекції, опорні схеми, тести, кросворди, роздатковий матеріал, методичні
доповіді, розробки, наочні матеріали. В кожному кабінеті є комплекти
документів, періодичні видання, бібліографічні посібники для проведення
практичних, індивідуальних та самостійних робіт, методичні посібники, відеота аудіоматеріали. Викладачі самостійно готують роздатковий матеріал для
студентів, використовують пошук матеріалів з дисциплін через пошукову
систему інтернет.
Ряд кабінетів оснащено комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет,
мультимедійними проекторами. Однак переважна більшість кабінетів потребує
модернізації технічного оснащення занять, необхідно по можливості
забезпечити навчальні кабінети комп’ютерами, телевізорами, мультимедійними
проекторами, сканерами, ксероксами для максимально якісного проведення
занять та заходів.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня викладачів коледжу дозволяють
зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на
достатньому рівні.
Слід зазначити, що всі викладачі коледжу активно працюють над
вдосконаленням, оновленням методичного забезпечення занять з фахових
дисциплін. Це висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову
освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти.
Діяльність методичної роботи коледжу здійснюється за такими основними
напрямами:
 науково-методичне забезпечення навчальних предметів;
 трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
 науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі,
наукові пошуки та експериментальна робота;
 консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку
освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психологопедагогічних наук.
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Методичне забезпечення циклових комісій
Циклова комісія
Обліково-фінансових дисциплін
Суспільно-гуманітарних дисциплін
Природничо-наукових дисциплін

Таблиця 7.77

Методичне
забезпечення, %
100%
100%
100%

Засідання методичної ради
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в коледжі діє методична рада. Протягом року
на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки
викладача
2. Особливості методичної роботи циклової комісії у підготовці
студентської молоді до обраної професії
3. Моніторинг сучасного заняття
4. Організація роботи школи молодого викладача.
5. Інноваційні технології при вивченні фахових дисциплін.
6. Організація основних форм і методів навчання
Було визначено основні напрямки методичної роботи коледжу на
навчальний рік. Надано методичні, психолого-педагогічні рекомендації з питань
навчально-виховної роботи, практичної підготовки, здійснювався обмін
педагогічним досвідом викладачів коледжу, проводились презентації кращих
методичних розробок. Обговорювались результативність та впровадження
інновацій, мультимедійного супроводження викладання дисциплін; підсумки
роботи циклових комісій за 2016-2017 н.р.; профорієнтаційна робота в коледжі;
підсумки проходження студентами виробничої практики; результати підготовки
робіт до огляду конкурсу методичних і дослідних роботи, технічної і народної
творчості та інші актуальні питання.
Протягом 2016-2017 н.р. та 1 навчального семестру 2017-2018 н.р. було
проведено 3 педагогічні семінари.
1. Установчий семінар: на якому повідомляються тематика семінарів, які
види діагностичної роботи будуть проведені, хто безпосередньо буде брати
участь в підготовці і проведенні семінару тощо. (вересень)
2. Психолого-педагогічний семінар з питань навчальної роботи відповідно
до задач навчального закладу та існуючих проблем (листопад):
 Практична підготовка: стан, проблеми та перспективи»:
 Застосування інтерактивних методів навчання на практичних заняттях ;
 Формування практичних навичок у студентів на заняттях з фінансів та
економіки підприємств
3. Психолого-педагогічний семінар з питань пов’язаних з системою
виховної роботи в навчальному закладі відповідно до виховних задач в
поточному році (січень). «Роль виховання студентів, які проживають в
гуртожитку».
Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх мета –
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підвищення майстерності викладачів.
Основні завдання відкритих занять:
- упровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і
результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань,
що стоять перед навчальним закладом.
У методичному кабінеті формується «банк» конспектів відкритих занять.
Великі можливості для навчання відкривають мультимедійні засоби,
інформаційні технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань
студентів, розвивають їх творчі здібності, продуктивне мислення, творчу уяву,
спостережливість, пошуково-інформаційні вміння. Проведення нестандартних
занять за допомогою мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу
на підготовку як викладача, так і студента. Але в результаті проведення таких
занять зростає якість знань.
7.7.5 Матеріально-технічне забезпечення
Для надання освітніх послуг коледж має міцну навчально-матеріальну базу,
соціальну інфраструктуру, що забезпечує високу якість навчально-виховного
процесу та соціально-побутових умов студентів та працівників закладу.
Матеріально-технічна база коледжу включає навчальний корпус загальною
площею 2867 кв.м, два гуртожитки на 200 місць кожний загальною площею
5280 кв.м., господарський корпус, спортивний майданчик, актовий та
гімнастичний зали, бібліотеку з читальною залою на 70 місць. Усі будівлі
навчального закладу розміщені на відстані 70-100 м, що утворює єдиний
навчальний комплекс.
Для всіх спеціальностей відповідно до навчальних планів в коледжі
обладнано 19 навчальних аудиторій, укомплектованість яких обладнанням
згідно типового переліку в середньому складає 95%. Аудиторна площа на
одного студента складає 8 кв.м. Усі споруди коледжу відповідають санітарним
нормам. Кожен навчальний кабінет містить повний комплекс методичного
забезпечення дисциплін.
В одному з гуртожитків розміщена кімната «Здоров’я», яка обладнана
тренажерами і спортивним інвентарем.
Спортивно-оздоровчий комплекс коледжу включає гімнастичний зал,
спортивний майданчик, тренувальну смугу з перешкодами, тенісну кімнату.
Поряд з коледжем розташовані: стадіон, стрілецький тир інших відомств, якими
коледж користується за домовленістю.
Бібліотека навчального закладу є інформаційним центром для надання в
користування абонентам всіх наявних інформаційних ресурсів, зафіксованих до
певних стандартів.
Бібліотека, читальна зала, книгосховище розташовані в навчальному
корпусі за типовим проектом, а також створено філії бібліотеки у кожному
студентському гуртожитку.
Книжковий фонд бібліотеки коледжу налічує 22,3 тис. примірників.
Більше 80% цього фонду складає навчальна і начально-допоміжна література,
решта – наукова, науково-допоміжна і художня література. Передплачується
більше 15 найменувань періодичних видань за профілем навчального закладу.
Оснащення кабінетів і лабораторій відповідає вимогам навчального плану

427
і програм, систематично поповнюється про що свідчать паспорти цих
приміщень. Функціонує три комп’ютерні лабораторії, об’єднані в локальну
мережу. У лабораторіях знаходиться 42 робочі станції. Із них на базі Celeron
Core 2 Duo – 28, на базі ПК Celeron – 14. В лабораторному приміщенні
знаходиться робоче місце викладача на базі ПК Celeron Core 2 Duo –2 і сервер.
В складі локальної мережі знаходиться два лазерних принтери Canon LBP 1120.
Локальна мережа функціонує під управлінням програмного забезпечення
ОС Windows 7. На робочих станціях встановлена операційна система Windows 7
та Windows XP. Студенти вивчають дану операційну систему, а також прикладні
програми, що входять до складу пакету Microsoft Offiсe. Коледж підключено до
мережі Internet.
7.7.6 Організаційна робота
Принципи управління та керівництва коледжем лежать в основі змісту
організації і методів управління закладом. Чітке дотримання цих принципів
забезпечує високий рівень керівництвом навчально-виховним процесом,
належну якість контролю за роботу кожного працівника закладу. Серед
головних принципів управління можна визначити принципи науковості,
принцип компетентності і відповідності, принцип конкретності та діловитості,
принцип оптимізації, перспективності та цілеспрямованості, принцип
плановості, гуманізації національної свідомості й патріотизму.
В коледжі створена картотека нормативно-правових документів. У
плануванні навчально-виховного процесу беруть участь всі суб’єкти навчальновиховного процесу, що сприяє об’єднанню дій адміністрації навчального
закладу та підлеглих щодо спільної праці в досягненні прогнозованих
результатів.
Керівництво коледжем здійснює директор та його заступники з навчальної
роботи, з виховної роботи, завідувач денним відділенням, голови циклових
комісій. Директор призначається ректором Подільського державного-аграрнотехнічного університету за контрактом. Всі інші посадові особи призначені на
посади директором коледжу, мають повну базову вищу освіту і досвід
педагогічної роботи.
Система внутрішнього контролю охоплює різні види (оперативного,
поточного, перспективного, постійного) контролю. Йому передує робота з
детального вивчення та подальшої аналітико-інформаційної обробки. Для
ефективності контролю на початку навчального року видається наказ «Про
розподіл обов’язків між посадовими особами адміністрації навчального
закладу» на підставі якого за директором та його заступниками розподіляються
конкретні напрямки здійснення контролю. Відповідно до річного плану
координація внутрішнього контролю здійснюється на засіданнях педагогічної
ради, нарадах при директорові, робочих та оперативних нарадах. Всі рішення
щодо цього оформляються відповідними наказами по коледжу з зазначенням
термінів повторного контролю.
Про результативність та якість внутрішнього контролю в навчальновиховному процесі свідчать показники навчальних досягнень студентів,
результати державної підсумкової атестації, видача кількості дипломів з
відзнакою, продовження навчання випускників коледжу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів.
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Особлива увага приділяється контролю ведення документації, в т.ч. документів
суворої звітності, журналів обліку навчальних занять, книг обліку видачі
атестатів та дипломів тощо.
На постійному контролі адміністрації коледжу перебувають питання
дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм в навчальновиховному процесі, забезпечення умов проживання студентів.
Ефективність управлінських рішень багато в чому визначається досвідом
роботи керівника умінням об’єктивно вивчити та оцінити ситуацію, накреслити
чіткий план реалізації шляхів розв’язання. Адміністрація навчального закладу
своєчасно готує аналітичні матеріали внутрішнього контролю, знає і виявляє
недоліки в напрямах діяльності, конкретно приймає рішення для їх усунення.
Управлінські рішення своєчасно доводяться до колективу виконавців.
Здійснюється контроль за виконанням рішень.
Методичною проблемою, над якою працює навчальний заклад протягом
2017-2018 н.р. та подальших років є: «Створення електронного середовища
коледжу». Проблема спрямована на створення єдиного інформаційного
електронного середовища коледжу на основі хмарних технологій; розробку
електронних посібників та підручників з усіх навчальних дисциплін.
7.7.7 Виховна та спортивно-масова робота
Таблиця 7.78

Проведення виховних заходів
№

Заходи, проведені коледжем

Обласні

Регіональні

1
1

2
Урочисті заходи, присвячені
Дню знань
Зустріч із ветеранами спорту
та
учасниками
АТО,
присвячена Дню фізичної
культури
Виставка-конкурс
осінніх
композицій
«Осіньчарівниця»
Бесіда-діалог
«Мистецтво
бути здоровим»
Вечір-привітання викладачів
до Дня працівників освіти
«За кулісами коледжу»
Зустріч
студентів
із
координатором громадського
руху «Твереза Україна»
Військово-спортивні
змагання
«Захистимо
Україну!»
Урок мужності «Разом – ми
сила»

3

4

2

3
4
5
6
7
8

Відділення
5
денне

Група

Досягнення

6

7

IIIкурс

денне
I курс
денне
денне
I курс
IIIкурс
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9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19

20
21
22

Інформаційна година на
тему: «Молодь і шкідливі
звички: серйозний погляд»
Відвідування музею воїнів
АТО «Борці за Україну»
Відкритий
фестивальконкурс художньої творчості
«Агроуніфест-2016»
Виховна година «Сяє гордим
цвітом мова українська»
Конкурс «Хто зверху» до
Дня української писемності
та мови
Концерт до Міжнародного
Дня студента, посвята в
студенти I курсу
Година-реквієм «Гірко плаче
Україна за своїми синами»
(до
річниці
початку
Революції Гідності)
Виховні заходи, присвячені
пам’яті трагедії Бабиного
Яру, жертв голодоморів,
пам’яті Героїв Крут, до Дня
Гідності
та
свободи,
Соборності України
Тиждень правових знань
«Знати права – виконувати
обов’язки»
Благодійна акція «Мішок
Діда Мороза»
Виставка про шепетівчан учасників АТО. Вшанування
подвигу учасників революції
гідності, загиблих Героїв
небесної Сотні
Тематичний урок «Я так
ніжно їх любив»
Патріотичний урок «Ти в
наших серцях назавжди»
Виховна година «Пропусти
Чорнобиль крізь серце»

23 Виховний
захід
з
елементами
театралізації
«Котилася писаночка»
24 Виховна година до Дня
пам’яті та примирення і Дня
перемоги у Другій світовій
війні
25 Засідання
Європейського
клубу «Моє майбутнє –
Україна європейська»

денне
I курс
Кам’янецьПодільськ.
II місце
денне

I,
II
курси

денне
денне

денне

денне
денне
денне

II курс
I курс
IIIкурс
денне
денне

IIIкурс

Номінація
«Вокальне
мистецтво»
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26 Концерт «Ми жінку-матір
славим у віках!»
27 Марш у вишиванках
28 Благодійна акція «Серце до
Серця»
29 Регіональний
етап
інтелектуального конкурсу
«Кращий студент-2017»
30 Участь у «Бібліоночі»
31 Виховна година «Історія
нашої писемності»
32 Виставка творчих робіт
студентів коледжу
33 Благодійна акція «Життя без
паління»
34 Всеукраїнська акція «Free
Ukraine»
35 Відкриття пам’ятного стенду
Ярославу
Кревогубцю,
випускнику, учаснику АТО
36 Відвідування
вистави
Львівського
академічного
музично-драматичного
театру,
концерту
Хмельницького
естрадносимфонічного оркестру
37 Зустрічі
із
психологом,
юристом,
лікаремнаркологом, собріологом
38 Урочисті заходи, присвячені
Випуску студентів

денне
денне

I,
II
курси

Житомир

денне

II курс

Номінація
«Вишуканість»

денне
денне
денне
денне
денне

денне
IIIкурс

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі на протязі
навчального року проводилась згідно розроблених планів та графіків
навчального процесу з фізичного виховання. На початку навчального року всі
студенти коледжу пройшли медичне обстеження при Шепетівській центральній
лікарні. В результаті обстеження навчальні групи коледжу було розподілено на
навчальні відділення: основне, спеціально-медичне. За наказом директора
коледжу 63 студенти зараховані до підготовчої та спеціально-медичної групи. 10
- студентів звільнених від практичних занять фізичного виховання.
Навчальні заняття з основною підгрупою проводили в урочний та
позаурочний час. По закінченню семестру проводились заліки з фізичної
культури та фізичного виховання.
Спортивно - масова та фізкультурно-оздоровча робота в коледжі
направлена на покращення здоров’я студентів, їх працездатності, залучення
студентів до систематичних занять фізкультурою та спортом. Для здійснення
цієї роботи розроблено плани спортивних секцій та фізкультурно-масових і
спортивних заходів, оформлено стенд результатів спартакіади та кращих
спортсменів коледжу. Робота спортивних секцій здійснювалась під
керівництвом викладачів фізичного виховання та громадських інструкторів.
В коледжі працювали спортивні секції з наступних видів спорту:
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- міні-футбол – 18 осіб;
- настільний теніс – 11 осіб;
- стрільба – 30 осіб;
- волейбол – 14 осіб;
- загальної фізичної підготовки – 10 осіб.
Всього в спортивних секціях займались 83 студенти.
На протязі року проводились спартакіади коледжу з різних видів спорту. В
коледжі проводились заходи присвячені Дню фізичної культури і спорту,
Олімпійський урок та Олімпійський тиждень. Також проводились спортивномасові заходи присвячені Міжнародному дню студентського спорту в Україні.
Студенти коледжу приймали участь в міських, районних, обласних та
Всеукраїнських змаганнях, проводились товариські зустрічі з студентами та
учнями інших навчальних закладів міста. На чемпіонаті Хмельницької області з
вільної боротьби серед юнаків 1999-2001 р. н. студенти коледжу зайняли
призові місця:
 Ліцоєв Роман, студент групи Ф-21 зайняв І місце (вагова категорія – 46
кг.);
 Шелякін Ігор, студент групи ІДП – 31 зайняв І місце (вагова категорія – 85
кг);
 Кармаш Андрій, студент групи ІДП-21 –ІІ місце (вагова категорія- 85 кг)..
 Студенти коледжу Шелякін Ігор – група ІДП-31, Ліцоєв Роман – група Ф21, Кармаш Андрій – група ІДП-21 приймали участь у Всеукраїнському турнірі
з вільної боротьби.
7.7.8 Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційну роботу проводять викладачі коледжу за активною
участю вчителів, класних керівників, інших членів педагогічного колективу
шкіл.
Для забезпечення проведення якісної вступної компанії 2017 року у
коледжі проведено ряд профорієнтаційних заходів:
- проведено роз'яснювальну роботу в загальноосвітніх навчальних
закладах;
- проведено Дні відкритих дверей;
- участь у виставках, конкурсах, ярмарках професій організованими
центрами зайнятості (Шепетівського, Полонського, Славутського, Ізяславського,
Білогірського, Теофіпольського р-нів та м. Нетішин);
- проведення профорієнтаційної роботи студентами 3 курсу під час
проходження виробничої практики;
- поновлено матеріал інформаційно-рекламного характеру про напрям
підготовки (буклети, оголошення, календарі тощо);
- реклама у засобах масової інформації;
- проведено агітаційну роботу серед студентів щодо залучення вступників.
Демографічні й економічні умови останнім часом дедалі ускладнюються та
є головною причиною зменшення кількості абітурієнтів у вищих навчальних
закладах. Тому в нашому навчальному закладі належній увазі приділена
профорієнтаційній роботі.
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Найбільший вплив на вибір навчального закладу мають такі чинники:
приклад знайомих, порада батьків, відвідування дня відкритих дверей,
інформація на сайті ВНЗ, традиція родини (хтось із рідних навчався тут і
порадив вступити), інформація для абітурієнтів, відвідування школи
представниками навчального закладу, які розповідали про навчання у ньому,
реклама у засобах масової інформації(газети, радіо, телебачення), участь у
ярмарках професій.
Для тісної співпраці з колишніми випускниками та продовження родинних
традицій при виборі навчального закладу в минулому році було започатковано
нову традицію, кожного року в першу суботу червня місяця відбуватиметься
урочисте зібрання випускників всіх років.
Але при всій різноманітності форм і методів роботи з майбутніми
абітурієнтами не можна забувати про те, що головним для них при виборі
навчального закладу буде його авторитет на ринку освітніх послуг, який
забезпечується систематичною і клопіткою роботою всього педагогічного
колективу над формуванням і підтримкою його високого рівня. Вдячні відгуки
випускників про навчання, високі оцінки роботодавців про якість підготовки
наших фахівців, пропозиції про працевлаштування з боку підприємств, бажання
батьків – колишніх наших випускників дати освіту своїм дітям саме в стінах
нашого коледжу.
7.7.9 Фінансова діяльність
Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на
основі його кошторису, відповідно до нормативно-інструктивних документів,
які її регламентують.
Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
 кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами
фінансування загальної середньої та вищої освіти для забезпечення вивчення
дисциплін в обсязі Державних стандартів освіти;
 благодійні внески юридичних та фізичних осіб.
Бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію навчального закладу.
Фінансово-господарська діяльність навчального закладу ведеться
відповідно до Інструкції про бухгалтерський облік в бюджетних установах,
нормативно-правових актів та наказів по коледжу. Витрати бюджетних коштів
здійснюються згідно з кошторисом.
Облік відпрацьованого робочого часу педагогічними працівниками та
персоналом ведеться відповідно до нормативів; ведеться журнал обліку
заміщених та пропущених занять, відсутність працівників підтверджується
відповідним документом. В табелі обліку на заробітну плату ведеться запис
фактично відпрацьованого часу.
На протязі 2017 року отримано фінансування загального фонду в розмірі
3300.2 тис.грн. та використано впродовж року на:
 заробітну плату – 2014.8 тис.грн.
 нарахування на з/пл. – 436.6 тис.грн.
 оплата комунальних послуг – 373,8 тис.грн.
 виплату стипендії – 475.0 тис.грн., в т.ч. індексація – 3.6 тис.грн.
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На протязі навчального року поступили кошти на спеціальний рахунок
закладу в розмірі 1307.1 тис.грн. та використано на:
 заробітну плату – 511.5 тис.грн.
 нарахування на з/плату – 160.9 тис.грн.
 придбання товарів, матеріалів – 28.0 тис. грн..
 оплата наданих послуг (крім комунальних)– 100.0 тис.грн.
 оплата комунальних послуг – 570.6 тис.грн.

