МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ

РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

доктора економічних наук, професора
ІВАНИШИНА В.В.
за 2018 рік

м. Кам’янець-Подільський
2018 р.

2

ЗМІСТ
1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ .................................................... 6
1.1.

Структура університету .......................................................................... 6

1.2.

Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності ..................... 8

2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА...................... 11
2.1.

Навчальна робота .................................................................................. 11

2.2.

Формування контингенту студентів .................................................... 17

2.3.

Підсумки прийому на навчання студентів у 2018 році ..................... 24

2.4.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ................ 37

2.5.

Атестація випускників .......................................................................... 49

2.6.

Практична підготовка ........................................................................... 53

2.7.

Методична робота ................................................................................. 54

3. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ................ 58
3.1.

Основні результати наукової та науково-технічної діяльності ........ 58

3.2.

Робота аспірантури та докторантури .................................................. 94

3.3.

Міжнародні науково-технічні та економічні зв`язки ........................ 98

3.4.
Звіт про наукову діяльність Науково-дослідного інституту круп’яних
культур ім. О. Алексеєвої ............................................................................... 109
3.5.

Звіт про роботу Науково-дослідного центру «Поділля» ................. 112

3.6.
Звіт про роботу Ботанічного саду Подільського державного аграрнотехнічного університету .................................................................................. 115
3.7.
Звіт про роботу наукової бібліотеки Подільського державного
аграрно-технічного університету ................................................................... 118
4. ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ .................................................. 149
5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ...................................... 159
5.1.

Фінансова діяльність за 2018 рік ....................................................... 159

5.2.

Робота адмінгоспчастини університету в 2018 році. ....................... 161

6. ЗВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ..................................................... 163
6.1.
ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ........................................................................ 163
6.1.1.

Загальна характеристика факультету .................................................................... 163

6.1.2.

Кадровий склад ........................................................................................................ 164

6.1.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 165

6.1.4.

Методична робота ................................................................................................... 171

6.1.5.

Наукова робота ........................................................................................................ 178

6.1.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 182

6.1.7.

Виховна робота ........................................................................................................ 185

6.2.
ЗВІТ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ
У ТВАРИННИЦТВІ ........................................................................................ 187

6.2.1.

3
Загальна характеристика факультету .................................................................... 187

6.2.2.

Кадровий склад факультету.................................................................................... 187

6.2.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 188

6.2.4.

Методична робота ................................................................................................... 194

6.2.5.

Наукова робота ........................................................................................................ 195

6.2.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 200

6.2.7.

Виховна робота ........................................................................................................ 201

6.3.

ЗВІТ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ......................................... 205

6.3.1.

Загальна характеристика факультету .................................................................... 205

6.3.2.

Кадровий склад факультету.................................................................................... 206

6.3.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 207

6.3.4.

Методична робота ................................................................................................... 213

6.3.5.

Наукова робота ........................................................................................................ 233

6.3.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 268

6.3.7.

Виховна робота ........................................................................................................ 269

6.4.

ЗВІТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ....................... 273

6.4.1.

Загальна характеристика факультету .................................................................... 273

6.4.2.

Кадровий склад інженерно-технічного факультету ............................................. 273

6.4.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 274

6.4.4.

Методична робота ................................................................................................... 280

6.4.5.

Наукова робота ........................................................................................................ 294

6.4.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 342

6.4.7.

Виховна робота ........................................................................................................ 345

6.5.
ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУТУ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ ........................................................ 349
6.5.1.

Загальна характеристика інституту........................................................................ 349

6.5.2.

Кадровий склад інституту....................................................................................... 350

6.5.3.

Наукова робота ........................................................................................................ 351

6.5.4.

Методична робота ................................................................................................... 354

6.5.5.

Організаційна робота .............................................................................................. 354

6.5.6.

Підвищення кваліфікації на базі університету ..................................................... 355

6.6.
ЗВІТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ОСВІТИ ............................................................................................................. 360
6.6.1.

Загальна характеристика інституту ....................................................................... 360

6.6.2.

Кадровий склад інституту....................................................................................... 361

6.6.3.

Навчальна робота інституту ................................................................................... 362

6.6.4.

Організаційна робота інституту ............................................................................. 373

7. ЗВІТИ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ
СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
375
7.1.
ЗВІТ БУЧАЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ............................................... 375

7.1.1.

4
Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 375

7.1.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 377

7.1.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 378

7.1.4.

Методична робота ................................................................................................... 382

7.1.5.

Матеріально-технічне забезпечення ...................................................................... 384

7.1.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 387

7.1.7.

Виховна та спортивно-масова робота.................................................................... 388

7.1.8.

Профорієнтаційна робота ....................................................................................... 392

7.1.9.

Фінансова діяльність ............................................................................................... 393

7.1.10.

Господарська діяльність ...................................................................................... 393

7.2.
ЗВІТ КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ................................................................... 395
7.2.1.

Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 395

7.2.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 397

7.2.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 399

7.2.4.

Методична робота ................................................................................................... 402

7.2.5.

Виховна і спортивно-масова робота ...................................................................... 403

7.2.6.

Профорієнтаційна робота ....................................................................................... 407

7.2.7.

Господарська робота ............................................................................................... 408

7.2.8.

Фінансова діяльність ............................................................................................... 409

7.3.
ЗВІТ КІЦМАНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ .................. 411
7.3.1.

Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 411

7.3.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 413

7.3.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 415

7.3.4.

Методична робота ................................................................................................... 418

7.3.5.

Матеріально-технічне забезпечення ...................................................................... 421

7.3.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 422

7.3.7.

Виховна та спортивно-масова робота.................................................................... 423

7.3.8.

Профорієнтаційна робота ....................................................................................... 431

7.3.9.

Фінансово-господарська діяльність ....................................................................... 432

7.4.
ЗВІТ НОВОУШИЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ .................. 434
7.4.1.

Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 434

7.4.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 436

7.4.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 439

7.4.4.

Методична робота ................................................................................................... 443

7.4.5.

Матеріально-технічне забезпечення ...................................................................... 445

7.4.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 447

7.4.7.

Виховна та спортивно-масова робота.................................................................... 448

7.4.8.

Профорієнтаційна робота ....................................................................................... 452

7.4.9.

Фінансово-господарська діяльність ....................................................................... 453

5

7.5.
ЗВІТ СНЯТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ .................. 454
7.5.1.

Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 454

7.5.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 456

7.5.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 457

7.5.4.

Методична робота ................................................................................................... 460

7.5.5.

Матеріально-технічне забезпечення ...................................................................... 463

7.5.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 464

7.5.7.

Виховна та спортивно-масова робота.................................................................... 464

7.5.8.

Профорієнтаційна робота ....................................................................................... 466

7.5.9.

Фінансово-господарська діяльність ....................................................................... 467

7.6.
ЗВІТ ХОТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО АГРАРНОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ................................................................... 472
7.6.1.

Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 472

7.6.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 473

7.6.3.

Навчальна робота..................................................................................................... 475

7.6.4.

Методична робота ................................................................................................... 477

7.6.5.

Матеріально-технічне забезпечення ...................................................................... 483

7.6.6.

Організаційна робота .............................................................................................. 486

7.6.7.

Виховна та спортивно-масова робота.................................................................... 486

7.6.8.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ......................................................................... 493

7.6.9.

Фінансово-господарська діяльність ....................................................................... 494

7.7.
ЗВІТ ШЕПЕТІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ .................. 496
7.7.1.

Загальна характеристика навчального закладу .................................................... 496

7.7.2.

Кадрове забезпечення навчального процесу ........................................................ 497

7.7.3.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА .......................................................................................... 500

7.7.4.

Методична робота ................................................................................................... 503

7.7.5.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .................................................. 507

7.7.6.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА .................................................................................. 509

7.7.7.

Виховна та спортивно-масова робота.................................................................... 511

7.7.8.

Профорієнтаційна робота ....................................................................................... 514

7.7.9.

Фінансова діяльність ............................................................................................... 515

6

1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
1.1.

Структура університету
На сьогодні у структурі університету функціонує 4 факультети:
 агротехнологій і природокористування;
 ветеринарної медицини та технологій у тваринництві;
 економічний;
 інженерно-технічний.
Також, у структурі Університету діє Навчально-науковий інститут

підвищення кваліфікації та перепідготовки, Навчально-науковий інститут
дистанційної

освіти,

ім. О. С. Алексеєвої,

Науково-дослідний

інститут

круп’яних

культур

та відокремлені структурні підрозділи: 7 коледжів в

Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях
(Хотинський,

Кіцманський

Новоушицький,

Шепетівський,

Кам'янець-

Подільський, Бучацький та Снятинський), Науково-дослідний центр «Поділля»,
ботанічний

сад,

ветеринарна

клініка,

студентська

навчальна

ферма,

колекційний плодовий сад, наукова бібліотека.
Освітній процес, наукову, методичну та виховну роботу в університеті у
2018 році здійснювали 28 кафедр (табл. 1.1).

Кафедри університету (станом на 01.01.2019 р.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблиця 1.1

Факультет агротехнологій і природокористування
Геодезії та землеустрою
Рослинництва, селекції та насінництва
Садівництва і виноградарства
Екології, карантину і захисту рослин
Садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства
Агрохімії, хімічних та 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, 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 та біржової діяльності

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Інформаційних технологій
Фінансів, банківської справи та страхування
Інженерно-технічний факультет
Машиновикористання в АПК
Ремонту машин та енергообладнання
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 та створення структурних підрозділів ПДАТУ

За минулий звітний період

Станом на 01.01.2019

Реорганізація
Кафедри Університету
Землеробства, грунтознавства і захисту
Землеробства і грунтознавства (наказ №81
рослин
від 24.04.2018)
Екології та збалансованого
Екології, карантину і захисту рослин (наказ
природокористування
№ 81 від 24.04.2018)
Садово-паркового господарства,
Землеробства і грунтознавства
землеробства і грунтознавства (наказ № 149
від 31.08.2018)
Садівництва, овочівництва і садовоСадівництва і виноградарства (наказ № 149
паркового господарства
від 31.08.2018)
Інститути, факультети та інші структурні підрозділи
«Наукова бібліотека» (наказ № 93 від
«Бібліотека»
08.05.2018)
«Навчально-методичний центр забезпечення
якості вищої освіти»:
Навчальний відділ; Навчально-методичний
відділ

сектор навчально-методичного та
організаційного забезпечення якості освіти в
університеті;
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-

1.2.

сектор планування, організації та
контролю навчальної роботи;

сектор формування та ведення
статистичної звітності, акредитації та
ліцензування (наказ № 207 від 26.10.2018)


Створено нові підрозділи
Навчально-науковий інститут дистанційної
освіти (наказ № 100 від 21.05.2018)

Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності
Освітній процес в університеті забезпечують 260 науково-педагогічних

працівники, у тому числі 30 внутрішніх сумісники, з них 18 з погодинною
оплатою праці та 11 зовнішніх сумісники, з них 5 з погодинною оплатою праці
(табл. 1.3, табл. 1.4.)
Таблиця 1.3
Якісний склад науково-педагогічних працівників (станом на 01.01.2019 р.)
Кількість
штатних
науковопедагогічних
працівників

професор

24

Кількість
науковопедагогічних
працівників з
урахуванням
сумісників
24

доцент

7

7

професор

0

0

доцент

133

135

без вч. зв.

46

50

без вч. зв.

39

44

249

260

Вчене
звання

Науковий ступінь

Доктор наук

Кандидат наук
Без наук. ст.

Всього:

Таблиця 1.4
Аналіз штатного розпису кафедр на 2018-2019 навчальний рік (станом на
01.01.2019 р.) – у ставках

№
з/п

Назва кафедри

Всього ставок
професорськовикладацького
складу

1

2

3

в т.ч.

Всього
ставок
ПВС, НДП,
навчально- РАЗОМ
%
%
допоміжного
Штатні
сумісники персоналу
працівники
4

5

6

7

8

9

Факультет агротехнологій і природокористування
1
2

Геодезії та
землеустрою
Рослинництва,
селекції, насінництва

9,0

9,0

-

1,0

10,0

90,0 10,0

7,75

7,75

-

2,0

9,75

79,5 20,5

9

Садівництва і
5,25
5,25
1,0
6,25
виноградарства
Екології, карантину і
4
7,20
7,20
1,0
8,20
захисту рослин
Садово-паркового
господарства,
5
9,25
9,00
0,25
2,0
11,25
землеробства і
грунтознавства
Агрохімії, хімічних і
6 загальнобіологічних
6,0
5,25
0,75
2,0
8,0
дисциплін
44,45
43,45
1,0
9,0
53,45
Всього по факультету
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Годівлі, розведення
7 тварин і технології
5,75
5,75
2,0
7,75
кормів
Технології
виробництва і
8
7,75
7,75
2,0
9,75
переробки продукції
тваринництва
Ветеринарного
акушерства,
9
10,50
10,25
0,25
3,0
13,50
внутрішньої патології
та хірургії
Мікробіології і
10 фармакології та гігієни
5,50
5,50
2,0
7,50
тварин
Інфекційних та
11
6,50
6,5
2,0
8,50
інвазійних хвороб
Нормальної та
12 патологічної
5,75
5,75
2,0
7,75
морфології і фізіології
3

Всього по факультету

13
14
15
16
17

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

Всього по факультету

41,75

41,50

0,25

13,0

84,0 16,0
87,8 12,2
82,2 17,8

75,0 25,0
83,2

16,8

74,2 25,8

79,5 20,5

77,8 22,2

73,3 26,7
76,5 23,5
74,2 25,8

54,75

75,3

23,7

10,0

90,0 10,0

Економічний факультет
1,0

9,0

8,5

0,5

7,0

7,0

-

1,0

8,0

87,5 12,5

5,0

5,0

-

2,0

7,0

71,4 28,6

11,25

10,5

0,75

1,0

12,25

91,8

9,0

8,2

0,8

1,0

10,0

90,0 10,0

41,25

39,2

2,05

6,0

47,25

87,3

8,2

12,7

Інженерно-технічний факультет
18

Машиновикористання
в АПК

5,80

5,55

0,25

3,0

8,80

65,9 34,1

19

Ремонту машин та
енергообладнання

5,0

5,0

-

4,0

9,0

55,6 44,4

10
Сільськогосподарських
20 машин і механізованих
6,5
6,5
2,0
8,5
76,5
технологій
Енергетики та
21 електротехнічних
10,10
8,35
1,75
3,5
13,60 74,3
систем в АПК
Охорони праці та
22
6,25
6,25
3,0
9,25
67,6
фізичного виховання
23 Професійної освіти
5,0
5,0
1,0
6,0
83,3
Транспортних
24 технологій та засобів
6,75
6,75
3,0
9,75
69,2
АПК
Тракторів, автомобілів
25 та енергетичних
5,0
4,5
0,5
2,0
7,0
71,4
засобів
50,4
47,90
2,50
21,5
71,9 70,1
Всього по факультету
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Соціально26 гуманітарних
11,75
11,75
1,0
12,75 92,2
дисциплін
Математичних
27 дисциплін і
5,0
4,50
0,5
1,0
6,0
83,3
моделювання
Фізики і
28 загальнотехнічних
7,25
7,25
2,0
9,25 78,4
дисциплін
24,0
23,5
0,5
4,0
28,0
85,7
Всього по факультету
201,85
195,55
6,3
53,5
255,35 79,0
Всього по університету

23,5
25,7
32,4
16,7
30,8
28,6
29,9

7,8
16,7
21,6
14,3
21,0
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2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
2.1.

Навчальна робота
Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до Конституції

України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і
науково-технічну

діяльність»,

нормативних

та

розпорядчих

документів

Міністерства освіти і науки.
Освітню діяльність в цілому за IV рівнем акредитації Університет
здійснює відповідно до рішення АК України (протокол №109 від 3 червня
2014 р.). Організацію освітнього процесу здійснювали навчальні підрозділи
Університету відповідно до галузевих стандартів, навчальних планів за усіма
спеціальностями, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», та
освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» 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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Таблиця 2.1.
Ліцензовані галузі знань, спеціальності Подільського державного аграрно-технічного університету станом на
01.01.2019 року
Освітній ступінь «Бакалавр»
Шифр
галузі знань

Назва галузі знань

Код
спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

01

Освіта/Педагогіка

015

50

05

Соціальні та поведінкові
науки

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки
продуктів сільського господарства)

051

Економіка

40

071

Облік і оподаткування

225

072
073
076
101
141
193
201
202
203

100
50
40
80
150
60
200
25
50

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
Захист і карантин рослин
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва
Садово-паркове господарство
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281

Публічне управління та адміністрування

50

07

Управління та
адміністрування

10
14
19

Природничі науки
Електрична інженерія
Архітектура та будівництво

20

Аграрні науки та
продовольство

21

Ветеринарна медицина

27

Транспорт

28

Публічне управління та
адміністрування

204

150
60
220
100
50
100
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Освітній ступінь «Магістр»
01

Освіта/Педагогіка

015

40

05

Соціальні та поведінкові
науки

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки
продуктів сільського господарства)

051

Економіка

35

07

Управління та
адміністрування

10
14
19

Природничі науки
Електрична інженерія
Архітектура та будівництво

071
072
073
076
101
141
193
201
203

50
50
30
35
13
30
30
75
20

20

Аграрні науки та
продовольство

206

Облік і оподаткування
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

208

Агроінженерія

165

211
275

Ветеринарна медицина
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

70
10

281

Публічне управління та адміністрування

20

21
27
28

Ветеринарна медицина
Транспорт
Публічне управління та
адміністрування

204

Всього

30
20

2523
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Таблиця 2.2
Напрями підготовки, за якими здійснюється освітня діяльність

№
з/п
1

2

Шифр та
найменування галузі
знань
Педагогічна
0101
освіта

0305

Економіка та
підприємництво
Менеджмент і
адміністрування

3

0306

4

Природничі
0401
науки

5

Транспорт і
0701 транспортна
інфраструктура

6

0801

7

8

9

Геодезія та
землеустрій

Сільське
0901 господарство і
лісництво

Код та найменування напряму
підготовки
6.010104

Професійна освіта.
(Технологія виробництва і
переробки продуктів сільського
господарства)

6.030504

Економіка підприємства

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

6.030601

Менеджмент

6.040106
6.070101

Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування
Транспортні технології (за
видами транспорту)

6.070106

Автомобільний транспорт

6.080101

Геодезія, картографія та
землеустрій

6.090101

Агрономія

6.090103
6.090102

Лісове і садово-паркове
господарство
Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Рівень
акредитації
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)

Техніка та
енергетика
1001
аграрного
виробництва

6.100101

Енергетика та електротехнічні
системи в агропромисловому
комплексі

6.100102

Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва

перший
(бакалаврський)

1101 Ветеринарія

6.110101

Ветеринарна медицина

перший
(бакалаврський)

перший
(бакалаврський)
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Таблиця 2.3.
Спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр», за якими здійснюється
освітня діяльність

1

Шифр та
найменування галузі
знань
01
Освіта/Педагогіка

015

2

05

051

Професійна освіта (Технологія
виробництва і переробки продуктів
сільського господарства)
Економіка

3

07

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент

№
з/п

Соціальні та
поведінкові науки
Управління та
адміністрування

Код та найменування спеціальності

073
076
4

10

Природничі науки

101

5

14

141

6

19

7

20

Електрична
інженерія
Архітектура та
будівництво
Аграрні науки та
продовольство

8

21

9

27

10

28

Ветеринарна
медицина
Транспорт

Публічне
управління та
адміністрування

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Екологія

193

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка
Геодезія та землеустрій

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204
206

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
Садово-паркове господарство

208

Агроінженерія

211

Ветеринарна медицина

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
Публічне управління та
адміністрування

281

Рівень
акредитації
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
перший
(бакалаврський)
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Таблиця 2.4.
Спеціальності та освітньо-професійні програми освітнього ступеня
«Магістр», за якими здійснюється освітня діяльність

№
з/п
1

2
3

Шифр та
Код та найменування
найменування
спеціальності
галузі знань
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта
(Технологія
виробництва і
переробки
продуктів
сільського
господарства)
05 Соціальні та
051 Економіка
поведінкові
науки
07 Управління та
071 Облік і
адміністрування
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування
073 Менеджмент
076

4

10

Природничі
науки

101

5

14

Електрична
інженерія

141

6

19

193

7

20

Архітектура та
будівництво
Аграрні науки
та
продовольство

201
203
204

206
208
8

21

Ветеринарна
медицина

211

ОсвітньоРівень
професійна
акредитації
програма
Професійна освіта
другий
(Технологія
(магістерський)
виробництва і
переробки продуктів
сільського
господарства)
Економіка

другий
(магістерський)

Облік і
другий
оподаткування
(магістерський)
Фінанси, банківська
другий
справа та
(магістерський)
страхування
Менеджмент
другий
(магістерський)
Підприємництво, Підприємництво,
другий
торгівля та біржова торгівля та біржова (магістерський)
діяльність
діяльність
Екологія
Охорона
другий
навколишнього
(магістерський)
середовища та
природокористування
Електроенергетика, Електроенергетика,
другий
електротехніка та електротехніка та
(магістерський)
електромеханіка
електромеханіка
Геодезія та
Землеустрій та
другий
землеустрій
кадастр
(магістерський)
Агрономія
Агрономія
другий
(магістерський)
Садівництво та
Садівництво та
другий
виноградарство
виноградарство
(магістерський)
Технологія
Технологія
другий
виробництва та
виробництва та
(магістерський)
переробки
переробки продукції
продукції
тваринництва
тваринництва
Садово-паркове
Садово-паркове
другий
господарство
господарство
(магістерський)
Агроінженерія
Агроінженерія
другий
(магістерський)
Ветеринарна
Ветеринарна
другий
медицина
медицина
(магістерський)

17
9

27

Транспорт

275

10

28

Публічне
управління та
адміністрування

281

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
Публічне
управління та
адміністрування

Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)
Публічне
управління та
адміністрування

другий
(магістерський)
другий
(магістерський)

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 відомостями про надання освітньої діяльності.
Станом на 01.01.2019 р. на факультетах, інститутах і коледжах
університету

загалом

навчається 5746

здобувачів

освіти

(минулорічний

показник 6326). За кошти державного бюджету вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та освітніми ступенями
бакалавра, магістра здобувають 3667 здобувачів освіти (минулорічний показник
4296), за кошти фізичних та юридичних осіб – 2079 здобувачів освіти
(минулорічний показник –2030) (табл. 2.5).
Порівняно з минулим роком загальна кількість студентів зменшилась на
9%.
Кількість студентів, що навчаються на факультетах та інститутах
університету за державним замовленням, порівняно з минулим роком
зменшилася на 14,6%. Незначною мірою зросла кількість здобувачів освіти за
кошти фізичних та юридичних осіб, на 2,5%.
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Головною причиною відрахування є порушення студентами навчального
плану.
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.

99

97

93
63

374

383

273
169
ФАіП

ФВМіТТ

ЕФ
Бакалавр

ІТФ

Магістр

Рис.2.1. Контингент студентів ПДАТУ денної форми навчання в розрізі факультетів
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1913
1588
1689
2076

01.01.2017

1732

1157

01.01.2018
Державна ф.н.

01.01.2019

Контрактна ф.н.

Рис.2.2. Динаміка контингенту студентів ПДАТУ за роками

Таблиця 2.5
Інформація про контингент студентів в розрізі напрямів підготовки
та спеціальностей
а) денна форма навчання (станом на 01.01.2019 р.)
Рівень освіти/ОКР
Бакалавр
Магістр
Спеціальність
Всього

у т. ч.

держ.
держ.
ком.
держ.
ком.
Факультет агротехнологій і природокористування
Агрономія
98
53
17
28
196
115
Екологія
10
12
4
3
29
14
Геодезія та землеустрій
38
19
7
11
75
45
Садівництво і виноградарство
17
1
5
7
30
22
Садово-паркове господарство
18
7
5
6
36
23
Всього на факультеті
181
92
38
55
366
219
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
Ветеринарна медицина
112
178
22
44
356
134
магістри ВМ (6 річний)
0
0
0
10
10
0
Технологія виробництва і
переробки продукції
70
14
16
5
105
86
тваринництва 204
Всього на факультеті
182
192
38
59
471
220
Економічний факультет
Економіка
12
17
2
0
31
14
Підприємництво, торгівля і
9
7
4
2
22
13
біржова діяльність

ком.
81
15
30
8
13
147
222
10
19
251
17
9

20
Фінанси, банківська справа і
страхування
Облік і оподаткування
Облік і аудит
Менеджмент
Публічне управління і
адміністрування
Всього на факультеті

23

21

3

12

59

26

33

14
0
23

8
3
23

2
0
9

8
0
10

32
3
65

16
0
32

16
3
33

0

9

6

5

20

6

14

37

232

107

125

7
24

34
256

25
201

9
55

2

97

77

20

3
0
36

66
29
482

40
23
366

26
6
116

187

1551

912

639

81
88
26
Інженерно-технічний факультет
Професійна освіта. ТВППСГ.
20
2
5
Агроінженерія
148
31
53
Енергетика, електротехніка,
77
18
0
електромеханіка
Транспортні технології
35
23
5
Автомобільний транспорт
23
6
0
Всього на факультеті
303
80
63
Разом по денній формі
747
452
165
навчання

б) дистанційна форма навчання (станом на 1.01.2019 р.)
Рівень освіти/ОКР
у т.ч.
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
Всього
держ. ком.
держ.
ком.
держ.
ком.
Агрономія
62
165
8
24
259
70
189
Екологія
6
10
0
7
23
6
17
Геодезія та землеустрій
1
57
2
10
70
3
67
Садівництво і виноградарство
5
0
3
5
13
8
5
Садово-паркове господарство
8
15
2
6
31
10
21
Технологія виробництва і
переробки продукції
15
114
6
2
137
21
116
тваринництва
Економіка
3
40
1
0
44
4
40
Підприємництво, торгівля і
7
5
0
19
31
7
24
біржова діяльність
Фінанси, банківська справа і
18
55
0
19
92
18
74
страхування
Облік і оподаткування
10
156
0
36
202
10
192
Менеджмент
2
39
0
12
53
2
51
Публічне управління і
0
5
0
9
14
0
14
адміністрування
Професійна освіта. ТВППСГ.
7
3
4
3
17
11
6
Агроінженерія
30
85
11
17
143
41
102
Енергетика, електротехніка,
18
77
0
2
97
18
79
електромеханіка
Транспортні технології
10
32
2
0
44
12
32
Автомобільний транспорт
4
21
0
0
25
4
21
Всього по ННІДО
206
879
39
171
1295
245 1050
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в) відокремлені структурні підрозділи ПДАТУ (станом на 01.01.2019 р.)
Форма навчання
Разом
Найменування
Денна
Дистанційна
структурного
В тому числі
В тому числі
В тому числі
підрозділу
Всього
Всього
Всього
держ. ком.
держ. ком.
держ. ком.
Бучацький коледж
571
524
47
571
524
47
ПДАТУ
Коледж ПДАТУ
806
651
155
153
94
59
959
745
214
Кіцманський
411
368
43
17
0
17
428
368
60
технікум ПДАТУ
Новоушицький
243
239
4
6
6
249
239
10
коледж ПДАТУ
Снятинський коледж
235
235
235
235
ПДАТУ
Хотинський коледж
291
283
8
291
283
8
ПДАТУ
Шепетівський
151
107
44
16
9
7
167
116
51
коледж ПДАТУ
Всього
2708
2407 301
192
103
89
2900
2510
390

806

571
411
243

235

291

153

151
17

Бучацький
коледж

Коледж ПДАТУ

Кіцманський
технікум

16

6
Новоушицький
коледж

Денна ф.н.

Снятинський
коледж

Хотинський
коледж

Шепетівський
коледж

Дистанційна ф.н.

Рис. 2.3. Контингент студентів у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ
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Таблиця 2.6

Причини відрахування здобувачів вищої освіти ПДАТУ у 2018 р.
Причина відрахування

бакалаври
денна

дистанційна

магістри
всього

денна

дистанційна

всього

Всього

Невиконання навчального
плану

21

10

31

3

1

4

35

За власним бажанням

18

2

20

3

0

3

23

Неявка на сесію

0

0

0

0

0

0

0

Неявка з академічної
відпустки

1

0

1

1

0

1

2

Сімейні обставини

1

0

1

1

0

1

2

Неявка на ЕК

2

4

6

5

0

5

11

Порушення умов контракту

3

6

9

3

3

6

15

Не укладання контракту

0

0

0

0

0

0

0

За результатами ЕК

0

0

0

0

0

0

0

Не приступили до занять
протягом 10 днів

0

0

0

0

0

0

0

Вступ до іншого навчального
закладу

0

0

0

0

0

0

0

Попереднє одержання вищої
освіти за держ. замовленням

0

0

0

0

0

0

0

Пропуски занять

0

0

0

0

0

0

0

Всього

46

22

67

16

4

17

88

23
Таблиця 2.7

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

2.

3.

Назва показника

2015
бак.

Всього студентів у ВНЗ
на 01.10. відповідного
1599
року
Кількість студентів,
яких відраховано,
83
всього
у т. ч.:
за академічну
77
неуспішність
за грубі порушення
дисципліни
у зв’язку з переводом
до інших ВНЗ
інші причини
15
Кількість студентів, які
зараховані на старші
19
курси, всього
у т. ч. переведених із
4
інших ВНЗ;
поновлених на
23
навчання

2016

Роки

2017

спец.

маг.

всього

бак.

спец.

маг.

всього

бак.

259

351

2209

1458

231

355

2044

1493

15

16

114

69

13

12

94

65

8

8

93

63

9

8

80

59

2

2

3

1

4

5

спец.

маг.

всього

бак.

маг.

всього

428

1921

1180

576

1756

5

40

110

28

16

44

5

9

73

34

12

46

1

6

7

1

8

19

13

5

18

21

11

11
4

2

2
7

1

8

1

2018

30

15

7

4

26

12

19

15

4

2

21

20

4

3

1

4

4

4

4

25

9

3

14

16

16

19

2

7
1

1

20

24
2.3.

Підсумки прийому на навчання студентів у 2018 році
Вступна кампанія у 2018 році проводилася на підставі «Умов прийому на

навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1378 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. № 1397/31265,
Правил

прийому

до

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету» (протокол № 6 вченої ради ПДАТУ від 14 грудня 2017 р.) та
інших чинних нормативно-правових документів.
За результатами літньої вступної кампанії у 2018 році загалом студентами
університету та структурних підрозділів стали 2040 осіб, що на 1,5 % більше,
ніж 2017 року (2011 осіб).
Помітною є тенденція зменшення прийому на ОКР «Молодший
спеціаліст» – в 2018 році до коледжів університету поступило 750 осіб (на 90
осіб менше минулорічного показника і на 167 осіб менше, ніж у 2016 році).
Якщо ж порівняємо результати вступу за освітніми ступенями «Бакалавр»
та «Магістр», помітимо, що чисельність ОС «Бакалавр» зменшилась на 8,2 %,
проте

чисельність

2018 рік
2017 рік

2016 рік

ОС

«Магістр»

750

840

917
Молодший спеціаліст

збільшилась

697

593

759

697
Бакалавр

412

316

на

30,4%.

2040

2011
осіб
1930
осіб

Магістр

Рис. 2.4. Динаміка результатів прийому на навчання

Загальна кількість здобувачів вищої освіти, що навчаються за кошти
державного бюджету, складає 474 особи, що на 10,1% менше рівня 2017 року
(530 особи). Кількість здобувачів ОС «Бакалавр», що навчаються за державним
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замовленням становить 279 осіб, що на 20% менше порівняно з 2017 р.
Кількість здобувачів ОС «Магістр», що навчаються за державним замовленням
становить 195 осіб, що на 7,7% більше порівняно з 2017 р.
Набір на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018 році
склав 816 осіб, що на 27,3% більше за рівень 2017 р. Кількість здобувачів ОС
«Бакалавр», що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб становить
418 осіб, що на 1,9% більше порівняно з 2017 р. Кількість здобувачів ОС
«Магістр», що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб становить 398
осіб, що на 72,2% більше порівняно з 2017 р.
Таблиця 2.8

Аналіз вступу до ПДАТУ у 2018 році
Освітній
ступінь
Форма
навчання
Фінансування
Кількість
студентів
Разом
У т. ч.
Всього

Бакалавр

Магістр

Денна

Дистанційна

Денна

Дистанційна

Держ. Комерц.

Держ. Комерц.

Держ. Комерц.

Держ. Комерц.

249

151
400

30
697

267
297

За державним замовленням
474

160

211
371

35

187
222

593
За кошти фізичних та юридичних
осіб
816
1290

Освітній ступінь «Бакалавр»
За державним замовленням на ОС «Бакалавр» навчання розпочали 279
осіб (на 79,9% менше за рівень 2017 р.), за кошти фізичних та юридичних осіб –
418 осіб (на 1,9% більше за рівень 2017 р.).
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349

418

410
279

2017 р.

2018 р.
Державна ф.н.

Комерційна ф.н.

Рис. 2.5. Динаміка зарахування ОС «Бакалавр» за формами фінансування

Зарахування в розрізі структурних підрозділів
на ОС «Бакалавр» у 2018

Таблиця 2.9

Всього зараховано
здобувачів освіти
82
121
54
143
297
697

Факультет
Факультет агротехнологій і природокористування
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
РАЗОМ

274

112

136
82

ФАіП

175
121
62

ФВМіТТ

297

143

54
ЕФ

2017

ІТФ

ННІДО

2018

Рис. 2.6. Динаміка зарахування на ОС «Бакалавр» в розрізі структурних
підрозділів

27
Ааналізуючи рис. 2.6. ми спостерігаємо тенденцію до зменшення
кількості здобувачів ОС «Бакалавр» по всіх факультетах. Так на факультеті
агротехнологій і природокористування, порівняно з минулим роком, кількість
зменшилась на 26,8%, на факультеті ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві зменшення відбулось на 11%, на економічному факультеті
зменшення

на

12,9%,

інженерно-технічний

факультет

зменшив

обсяг

здобувачів ОС «Бакалавр» на 18,2%. Натомість позитивна тенденція
спостерігається в Навчально-науковому інститутуті дистанційної освіти, де
порівняно з минулим роком кількість здобувачів освіти зросла на 8,4%.
Як можемо бачити з рис. 2.7., кількість здобувачів вищої освіти,
зарахованих на факультеті агротехнологій і природокористування, порівняно з
минулим роком, зменшилась на 26,7% і склала 82 осіб. 63 – за державним
замовленням, 19 – за кошти фізичних та юридичних осіб.
Екологія

6

Садовопаркове
господарство

6

Садівництво та
виноградарство

6

Геодезія та
землеустрій

1

12

4
39

Агрономія

Державне замовлення

8

Контракт

Рис. 2.7. Зарахування вступників денної форми навчання на факультет агротехнологій і
природокористування в розрізі спеціальностей

На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
кількість зарахованих вступників, денної форми навчання, порівняно з минулим
роком, зменшилась на 11% і склала 121 особу. За державним замовленням – 41,
що на 33,8% менше ніж у 2017 р., 80 – за кошти фізичних та юридичних осіб,
що на 8,1% більше ніж у 2017 р.
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26

ТВППТ

5

15

Ветеринарна медицина

75

Державне замовлення

Контракт

Рис. 2.8. Зарахування вступників денної форми навчання на факультет ветеринарної
медицини і технологій у тваринництві в розрізі спеціальностей.

На інженерно-технічному факультеті кількість вступників, денної форми
навчання, зменшилась на 18,2% і складає 143 особи. За державним замовленням
– 113 осіб, що на 13,9% менше 2017 р., 30 – за кошти фізичних та юридичних
осіб, що на 23% менше 2017 р.

Автомобільний транспорт

5 1

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Професійна освіта

10

14

Транспортні технології

26

8

7
11

64

Агроінженерія

Державне замовлення

Контракт

Рис. 2.9. Зарахування вступників денної форми навчання на інженерно-технічний
факультет в розрізі спеціальностей

Кількість зарахованих вступників, економічного факультету становить 54
особи, що на 12,9% менше попереднього року. За державним замовленням – 35
осіб, що на 5,4% менше попереднього року, 19 – за кошти фізичних та
юридичних осіб, що на 38,7% менше.
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Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Публічне управління та
адміністрування

5
3

Фінанси, банківська справа
та страхування
Економіка

8
5

1
8

Облік і оподаткування
Менеджмент

11

5

6

12

Державне замовлення

Контракт

Рис. 2.10. Зарахування вступників денної форми навчання на економічний факультет в
розрізі спеціальностей

Освітній ступінь «Магістр»
Загальна кількість вступників ОС «Магістр» склала 593 особи, що на
43,93% більше показника 2017 року. За державним фінансуванням кількість
здобувачів ОС «Магістр» збільшилась на 7,7% – зараховано 195 осіб, за кошти
фізичних та юридичних осіб 398 осіб, що на 72,29% більше 2017 року.

398
181

231

2017 р.

195

2018 р.
Державна ф.н.

Комерційна ф.н.

Рис. 2.11. Динаміка зарахування ОС «Магістр» за формами фінансування
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Таблиця 2.10
Зарахування в розрізі структурних підрозділів на освітній рівень
«Магістр» у 2018
Всього зараховано
здобувачів освіти
92
90
63
126
222
593

Факультет
Факультет агротехнологій і природокористування
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
РАЗОМ

92

66

90

49

ФАіП

ФВМіТТ

126
63

60

222

63

ЕФ
2017

174

ІТФ

ННІДО

2018

Рис. 2.12. Динаміка зарахування на ОС «Магістр» в розрізі структурних підрозділів

Кількість здобувачів вищої освіти, на факультеті агротехнологій і
природокористування, денної форми навчання, порівняно з минулим роком,
зменшилась на 20% і склала 92 особи. За державним замовленням – 38, за
кошти фізичних та юридичних осіб - 54.

Екологія
Садово-паркове
господарство
Садівництво та
виноградарство
Геодезія та
землеустрій
Агрономія

4

2

5

6

5

17

7

11
17
Державне замовлення

28
Контракт

Рис. 2.13. Зарахування вступників денної форми навчання факультету агротехнологій і
природокористування в розрізі спеціальностей
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На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
кількість зарахованих вступників, денної форми навчання, порівняно з минулим
роком, зросла на 83,6% і склала 90 осіб. За державним замовленням – 35 осіб,
що на 5,4% менше попереднього року, 55 – за кошти фізичних та юридичних
осіб, що на 1,7 рази більше ніж 2017 р.

15

ТВППТ

5

20

Ветеринарна медицина

50

Державне замовлення

Контракт

Рис. 2.14. Зарахування вступників денної форми навчання на факультет ветеринарної
медицини і технологій у тваринництві в розрізі спеціальностей

На інженерно-технічному факультеті кількість зарахованих вступників,
денної форми навчання, зменшилась на 22,6% і склала 126 осіб. За державним
замовленням – 61 особа, 65 – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Транспортні технології

5 3

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Професійна освіта

Агроінженерія

28

5

8

51

Державне замовлення

26

Контракт

Рис. 2.15. Зарахування вступників денної форми навчання на інженерно-технічний
факультет в розрізі спеціальностей

На економічному факультеті кількість зарахованих вступників, денної
форми навчання, порівняно з минулим роком, зросла на 5% і склала 63 особи.
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За державним замовленням – 26 осіб, і 37 – за кошти фізичних та юридичних
осіб.
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

4

Публічне управління та
адміністрування

2
6

Фінанси, банківська справа
та страхування
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3

Економіка
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Облік і оподаткування
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Менеджмент
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Державне замовлення

Контракт

Рис. 2.16. Зарахування вступників денної форми навчання на економічний факультет в
розрізі спеціальностей

У 2018 році було створено Навчально-науковий інститут дистанційної
освіти. до якого прийнято на навчання 519 осіб (ОС бакалавр - 297, ОС магістр
– 222), з яких за державним замовленням 65 осіб, тобто 12,5% від загальної
кількості зарахованих осіб, і за кошти фізичних та юридичних осіб - 454 особи,
що складає 87,5% від загальної кількості зарахованих.

8
Факультет ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві

49
102
89

Економічний факультет

ОС магістр
ОС бакалавр

68
78

Факультет агротехнологій та
природокористування

49
76
Інженерно-технічний факультет

Рис 2.17. Зарахування вступників дистанційної освіти в розрізі факультетів.
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В розрізі спеціальностей на навчання за державним замовленням в 2018
році прийнято осіб (ОС бакалавр/магістр):
208 «Агроінженерія» (7/10);
015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів
сільського господарства)» (-/3);
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2/–);
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2/2);
201 «Агрономія» (11/6);
203 «Садівництво та виноградарство» (–/3);
206 «Садово-паркове господарство» (–/2);
193 «Геодезія та землеустрій» (–/2);
071 «Облік і оподаткування» (1/–);
051 «Економіка» (–/1);
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (1/–);
204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
(6/6).
При цьому, план прийому за державним замовленням виконаний в
повному обсязі за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) та освітніми
ступенями.
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Таблиця 2.11
Випускники відокремлених структурних підрозділів ПДАТУ, зараховані на скорочений термін навчання
Коледжі
№ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кам.-Под.

Кіцмань

Бучач

Нова Ушиця

Шепетівка

Снятин

Хотин

денн дистанцій денн дистанцій денн дистанцій денн дистанцій денн дистанцій денн дистанцій денн дистанцій
а
на
а
на
а
на
а
на
а
на
а
на
а
на

1. 201 «Агрономія»

21

3

0

2

10

8

4

2

-

-

-

1

-

-

2. 101 «Екологія»

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. 193 «Геодезія та
землеустрій»

-

-

0

0

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. 203 «Садівництво
та виноградарство»

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

5. 206 «Садовопаркове
господарство»

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. 204 «Технологія
виробництва та
переробки
продукції
тваринництва»

17

12

2

0

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

7. 211 «Ветеринарна
медицина»

28

-

8

0

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. 208
«Агроінженерія»

35

7

-

-

-

-

5

3

-

-

10

7

21

6

9. 141«Електроенерге
тика,
електротехніка та
електромеханіка»

23

12

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

35
10.015 «Професійна
освіта»

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.275 «Транспортні
технології»

1

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

12.274
«Автомобільний
транспорт»

9

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.073 «Менеджмент»

9

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.071 «Облік і
оподаткування»

-

-

-

2

-

-

-

-

4

22

-

-

12

4

15.051 «Економіка»

5

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

16.072 «Фінанси,
банківська справа
та страхування»

2

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

1

-

-

17.281 «Публічне
управління та
адміністрування»

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

ВСЬОГО

165

45

10

4

24

5

19

6

4

28

10

11

33

10

РАЗОМ

210

14

29

25

32

21

43

36
43
21

Кам.-Под.коледж
Кіцманьський коледж

32

Бучацький коледж
Новоушецький коледж
210

25

Шепетівський коледж
Снятинський коледж
Хотинський коледж

29
14

Рис. 2.18. Випускники відокремлених структурних підрозділів, зараховані на навчання
до ПДАТУ у 2018 р.

Таблиця 2.11
Результати зарахування на дистанційну форму навчання за кошти
наявно
місць до
ліцензії

Бакалаврат

наявно місць до
ліцензії

подано заяв

зараховані

2

11

2

2

2

2

13

0

0

0

38

2

2

2

30

0

0

0

50

44

0

0

0

20

3

8

3

206 «Садово-паркове
господарство»

60

52

0

0

0

20

4

13

4

6

204 «Технологія
виробництва та переробки
продукції тваринництва»

150

91

20

20

20

30

4

2

2

7

211 «Ветеринарна
медицина»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

208 «Агроінженерія»

220

118

7

8

165 75

21

21

201 «Агрономія»

200

105

2

101 «Екологія»

80

73

3

193 «Геодезія та
землеустрій»

60

4

203 «Садівництво та
виноградарство»

5

8

1

18

8

8

1

1 на базі
ПЗСО

75

1

1 стн

18

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

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

10

№

дистанційна
форма

ліцензія

зараховані

Магістратура
всього

ліцензія

фізичних і юридичних осіб у ІІ турі вступної кампанії ПДАТУ

37
9

141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

150

99

10

015 «Професійна освіта»

50

43

11

275 «Транспортні
технології»

100

12

274 «Автомобільний
транспорт»

13

2

3

30

1

4

1

0

0

0

40

24

2

2

67

3

3

3

10

0

0

0

50

42

3

3

3

0

0

0

0

073 «Менеджмент»

50

38

2

2

2

30

2

2

2

14

071 «Облік і
оподаткування»

225

174

8

8

8

50

15

15

15

15

051 «Економіка»

40

24

4

4

4

35

32

0

0

16

072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»

100

70

3

3

3

50

22

7

6

17

281 «Публічне управління
та адміністрування»

50

44

2

2

2

20

0

0

0

18

076 «Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»

40

34

1

1

1

35

21

9

8

69

79 653 205 94

66

ВСЬОГО

2.4.

1

1675 1156 10

3

79

1

10

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

положеннях Закону України «Про вищу освіту» 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
науково-педагогічних працівників;
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4. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів;
5. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
6. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
7. забезпечення

ефективної

системи

запобігання

та

виявлення

академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти.
Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та
перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, зароблених студентами,
поліпшення освітніх програм, мотивація співробітників, покращення рівня
викладання. Фактично система якості освіти складається із таких підсистем:
 забезпечення якості;
 оцінки якості;
 вдосконалення якості освіти.
За результатами розгляду питань оптимізації вищої освіти, підвищення
якості навчання, наукової та виховної роботи вченою радою університету
затверджено та реалізовано заходи щодо підвищення якості підготовки
фахівців:
1. Забезпечення

навчальних

дисциплін

навчально-методичними

матеріалами, їх друк та розміщення у внутрішньо-університетській мережі.
2. Використання мультимедійного обладнання під час проведення
лекційних і семінарських занять.
3. Запровадження інтерактивних технологій навчання та електронного
тестування для поточного контролю.
4. Автоматизація навчальних планів та розкладів занять.
На

сучасному

етапі

інтенсивне

впровадження

інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес для університету є стратегічним
пріоритетом, адже є необхідною умовою формування інформаційного
суспільства та конкурентоспроможної економіки.
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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 2017-2018 н. р. свідчить,
що найкращий загальний показник успішності продемонстровано на факультеті
агротехнологій і природокористування який складає
показник

– 99,7%, а якісний

продемонстровано на економічному факультеті який становить

72,06%.
В цілому по університету загальний показник успішності за літню
екзаменаційну сесію 2017-2018 н. р. склав 94,28%, а якісний показник
успішності – 69,07%, середній бал успішності склав 4,17, що цілком відповідає
ліцензійним вимогам.
Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р. свідчить,
найкращий загальний показник успішності продемонстровано на факультеті
агротехнологій і природокористування який складає

– 99,0%, а якісний

показник продемонстровано на факультеті ветеринарної медицини і технологій
у тваринництві становить 76,42%.
В цілому по університету загальний показник успішності за зимову
екзаменаційну сесію 2018-2019 н. р. склав 93,04%, а якісний показник
успішності – 71,78%, середній бал успішності склав 4,14, що цілком відповідає
ліцензійним вимогам.
Незважаючи

на

незначне

зменшення

середнього

балу

зимової

екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. відносно літньої екзаменаційної сесії 20172018 н.р. та зменшення загального показника успішності, якісний показник
успішності зріс, що становить 71,78%.
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Факультет ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві

4,24

Економічний факультет

4,23

Факультет агротехнологій і
природокористування

Інженерно-технічний факультет

4,2

4,01

Рис.2.19. Середній бал успішності студентів у розрізі факультетів за ІІ семестр
2017-2018 н.р.

Факультет ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві

4,28

Факультет агротехнологій і
природокористування

4,2

4,09

Інженерно-технічний факультет

Економічний факультет

4

Рис. 2.20. Середній бал успішності студентів у розрізі факультетів за І семестр
2018-2019 н. р.
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Таблиця 2.12

Інформація про успішність і відвідування занять студентами
а) за ІІ семестр 2017-2018 н. р.

Склали на «5»

Склали на «4» і «5»

Склали на змішані оцінки

Тільки на «3»

Середній бал успішності

Загальний показник успішності, %

Якісний показник успішності, %

По факультету

На 1 студента

По факультету

На 1 студента

382

85

212

85

3

0

4,24

89,7

70,07

3581

8,58

1446

3,39

0

272

272

247

63

133

50

1

25

4,23

90,81

72,06

1071

3,94

307

1,13

7

435

393

393

102

165

104

21

1

4,2

99,7

67,9

2248

5,16

1017

2,3

4

486

483

471

142

320

151

62

12

4,01

96,91

66,25

680

1,4

338

0,72

17

1685

1593

1493

392

830

390

87

38

4,17

94,28

69,07

7580

4,77

3108

1,88

28

Кількість груп з 100% успішністю

Склали екзамени з усіх предметів

445

Отримали одну чи більше «2»

Фактично брали участь в сесії

492

Факультет

Факультет
ветеринарної
медицини і
технологій у
тваринництві
Економічний
факультет
Факультет
агротехнологій і
природокористування
Інженерно-технічний
факультет
Всього

Пропуски
В тому числі
Всього
без поважних
причин

До початку сесії

Кількість здобувачів вищої освіти

42

68,82

0

4,2

99

72,3

1272

3

605

1,04

4

39

10

4,09

98,27

69,6

820

1,42

526

0,91

23

65

53

4,14

93,04

71,78

4428

2,48

1956

1,09

90

1

67

125

41

2

43

111

211

75

23

113

290

127

372

906

321

На 1 студента

83,96

78

По факультету

Якісний показник успішності, %

4,00

280

На 1 студента

Загальний показник успішності,
%

76,42

81

По факультету

Середній бал успішності

90,93

Тільки на «3»

4,28

Склали на змішані оцінки

Отримали одну чи більше «2»

Пропуски
В тому числі
Всього
без поважних
причин

0

Склали на «4» і «5»

Факультет
ветеринарної
501 483 440
медицини і технологій
у тваринництві
Економічний
факультет
279 268 225
Факультет
агротехнологій і
425 420 420
природокористування
Інженерно-технічний
579 561 551
факультет
Всього
1784 1732 1636

Склали на «5»

Склали екзамени з усіх
предметів

Фактично брали участь в сесії

Факультет

До початку сесії

Кількість здобувачів вищої освіти

Кількість груп з 100% успішністю

б) за І семестр 2018-2019 н. р.

1234

2,46

403

0,8

1102

3,95

422

1,51

5
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Відповідно до «Положення про моніторинг та контроль якості
навчання у ПДАТУ» (Пр. №10 від 29 травня 2014 р.), згідно з наказом
ректора № 187 від 05 жовтня 2018 року та за затвердженим графіком з 8 по
26 жовтня 2018 року серед здобувачів вищої освіти університету було
організовано написання ректорських контрольних робіт. Ректорський
контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти є контролем стійкості
знань, умінь та навичок та проводиться за навчальною програмою
відповідних дисциплін для перевірки готовності здобувачів вищої освіти до
підсумкового контролю.
Варто зауважити, що загалом здобувачі вищої освіти університету
продемонстрували досить високий рівень знань. Зокрема, за результатами
перевірки ректорських контрольних робіт середній бал склав 4,05,
абсолютний показник успішності – 99,8 %, якісний показник успішності
становить 83,7 %.
Найвищий

середній

бал

продемонстровано

на

факультетах

ветеринарної медицини та технологій у тваринництві та економічному – 4,1,
найвищим є якісний показник успішності економічного факультету – 87,7%.
Найнищий середній бал продемонстровано на факультеті агротехногій
і природокористування та інженерно-технічному факультеті – 4,0 найнищим
є якісний показник успішності інженерно-технічного факультету – 81,7%.
На факультеті агротехнологій і природокористування середній бал
успішності склав 4,0, абсолютний показник успішності – 99,5%, якісний
показник успішності – 82,3%.
На факультеті ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
середній бал успішності склав 4,1, абсолютний показник успішності – 100%,
якісний показник успішності – 82,9%.
На інженерно-технічному факультеті середній бал успішності склав
4,0, абсолютний показник успішності – 99,6%, якісний показник успішності –
81,7%.
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На економічному факультеті середній бал успішності склав 4,1,
абсолютний показник успішності – 100%, якісний показник успішності –
87,7% .

4,25

4,23

4,2

4,18

4,2
4,15

4,1

4,1

4,1
4,05

4 4,01

4

4
3,95
3,9
3,85

ФАіП

ФВМіТТ

Ректорський контроль

ІТФ

ЕФ

Літня екзаменаційна сесія

Рис. 2.21. Порівняння результатів ректорського контролю з показниками літньої
екзаменаційної сесії

Таблиця 2.13

1.

2.

3.

4.

Кафедра

Напрям
підготовки
/спеціальність

Факультет агротехнологій і природокористування
Плодівництво
Садово-паркового
Садівництво в
2стн
господарства,
виноградарство
землеробства і
ґрунтознавства
Світові
Садово-паркового
Садівництво в
2маг
агротехнології в
господарства,
виноградарство
овочівництві
землеробства і
відкритого і
ґрунтознавства
закритого ґрунту
Ландшафтна
Садово-паркового
Садово-паркове 4
архітектура
господарства,
господарство
землеробства і
ґрунтознавства
Декоративне
Садово-паркового
Садово-паркове 2маг
садівництво
господарства,
господарство

Абсолютна
успішність %
Якісна
успішність %

з/
п

Навчальна
дисципліна

Середній бал

№

Курс

Результати проведення ректорських контрольних робіт

4,3 100 10
0
4,1 100 86

3,9 100 66,6

3,7 100 67
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5. Товарознавство
плодів, овочів та
ягід
6. Хімія

7. Математична
обробка
геодезичних даних
8. Екологія

землеробства і
ґрунтознавства
Садівництво в
виноградарство
Агрохімії, хімічних
та загально
біологічних
дисциплін
Геодезії та
землеустрою

Екології, карантину і
захисту рослин
9. Лікарські рослини
Садово-паркового
господарства,
землеробства і
ґрунтознавства
10. Генетика
Рослинництва,
селекції та
насінництва
11. Моніторинг
Екології, карантину і
довкілля
захисту рослин
12. Геодезія та
Геодезії та
землеустрій
землеустрою
13. Ентомологія
Рослинництва,
селекції та
насінництва
14. Топографія
Геодезії та
землеустрою
15. Загальна екологія
Екології, карантину і
захисту рослин
16. Метрологія і
Геодезії та
стандартизація
землеустрою
17. Сільськогосподарсь Садово-паркового
ка меліорація
господарства,
землеробства і
ґрунтознавства
18. Географічні
Геодезії та
інформаційні
землеустрою
системи
19. Державна
Геодезії та
землевпорядна
землеустрою
експертиза
Середній показник на факультеті

Садівництво в
виноградарство

3

5

100 10
0

Садово-паркове
господарство

2

4

100 10
0

Геодезія та
землеустрій

4

4,1 100 71,4

Екологія

2маг

4

Агрономія

4

100 10
0
3,9 100 55

Агрономія

3

3,3 100 61

Екологія

4

4,6 100 83

Геодезія та
землеустрій
Агрономія

2маг

4

2стн

4,1 100 74

Геодезія та
землеустрій
Екологія

2

4

3

90, 81,8
9
4,3 100 50

Геодезія та
землеустрій
Агрономія;
садівництво і
виноградарство

3

4,4 100 80

2

3,1 100 53

Агрономія

2маг

4

100 86,4

Геодезія і
землеустрій

2стн

4

100 75

100 88

4,0 99, 82,3
5
Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві
1. Акушерство,
Ветеринарного
Ветеринарна
2 маг 4, 100 84,6
гінекологія та
акушерства,
медицина
1
біотехнологія
внутрішньої
відтворення тварин
патології та хірургії
2. Ветеринарна
Мікробіології,
Ветеринарна
3
4, 100 90,4
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мікробіологія
3. Годівля тварин

4. Стратегія сталого
розвитку
5. Цитологія, гістологія,
ембріологія
6. Технологія
виробництва
продукції
птахівництва

фармакології та
гігієни тварин
Годівля тварин і
технологія кормів

Екології, карантину і
захисту рослин
Нормальної та
патологічної
морфології фізіології
Технологія
виробництва і
переробки продукції
тваринництва

7. Біотехнологія

Годівлі, розведення
тварин і технологія
кормів

8. Організація і
економіка
ветеринарної справи
9. Французька мова

Ветакушерства,
внутрішньої
патології та хірургії
Соціальногуманітарних
дисциплін
Соціальногуманітарних
дисциплін
Технологія
виробництва і
переробки продукції
тваринництва

10. Англійська мова
11. Технологія м’яса і
м’ясних продуктів

медицина

1

Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва
Екологія

2стн

4

100 85,7

2маг

100 100

Ветеринарна
медицина

2стн

4,
4
3,
7

Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва
Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва
Ветеринарна
медицина

4

4,
2

100

3

4

100 66,6

4

4,
2

100 84,6

Ветеринарна
медицина

2

4

100 100

Ветеринарна
медицина

2

3,
9

100

Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва
Ветеринарна
медицина

2маг

4,
4

100 100

3стн

3,
8

100 66,6

12. Оперативна хірургія, Ветакушерства,
топографічна
внутрішньої
анатомія з основами
патології та хірургії
анестезіології
Середній показник на факультеті
Інженерно-технічний факультет
1. Спеціальні методи
Транспортних
Транспортні
організації
технологій та засобів технологій
дорожнього руху
АПК
2. ОрганізаційноСільськогосподарськ Професійна
методична робота в
их машини і
освіта
навчальних закладах механізовані
професійно-технічної технології
освіти
3. Педагогіка
Професійної освіти
Професійна
освіта

100 66,6
90

60

4,1 100 82,9
2 маг

3,
8

100 80

2 маг

4

100 10
0

2СТ
Н

4

100 10
0
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4. Електротехніка
5. Вантажні
перевезення
6. Сільськогосподарські
машини
7. Загальний курс
транспорту
8. Електричні машини

Енергетики та
електротехнічних
систем в АПК
Транспортних
технологій та засобів
АПК
Сільськогосподарськ
их машини і
механізовані
технології
Транспортних
технологій та засобів
АПК
Енергетики та
електротехнічних
систем в АПК

9. Електроніка і
мікросхемотехніка

Енергетики та
електротехнічних
систем в АПК

10. Комп’ютери та
комп’ютерні
технології

Інформаційних
технологій

11. Механіка матеріалів і
конструкцій
12. Аналіз технологічних
систем
13. Нарисна геометрія та
комп’ютерна графіка
14. Основи теорії систем
і управління

Фізики і загальнотехнічних дисциплін
Машиновикористанн
я в АПК
Фізики і загальнотехнічних дисциплін
Транспортних
технологій та засобів
АПК
Енергетики та
електротехнічних
систем в АПК

15. Монтаж
електрообладнання і
систем керування

Середній показник на факультеті
1. Ділове

Автомобільний
транспорт

4

4

100 10
0

Транспортні
технології

4

3,
8

100 83

Процеси,
машини та
обладнання
АПВ
Транспортні
технології

4

3,
8

100 60

3

3,
7

100 66,6

Енергетика,
електротехніка
та
електромеханік
а
Енергетика,
електротехніка
та
електромеханік
а
Енергетика,
електротехніка
та
електромеханік
а; транспортні
технології;
професійна
освіта;
автомобільний
транспорт;
агроінженерія
Агроінженерія

4

4,
3

100 80

3

3,
8

100 66,6

2

4,
3

100 10
0

3

4

100 62,5

Агроінженерія

2маг

100 88,8

Агроінженерія

2стн

Транспортні
технології

2стн

3,
9
4,
1
3,
7

Енергетика,
електротехніка
та
електромеханік
а

2стн

4,
2

100 87

Економічний факультет
Менеджменту,
Публічне

100 94,7
93,
8

4,0 99,
6
2 маг

4,

56

81,7

100 10

48
адміністрування
2. Етика державних
службовців

публічного управління
і адміністрування

управління та
адмініструванн
я
Менеджменту,
Публічне
публічного управління управління та
і адміністрування
адмініструванн
я
Облік і оподаткування Облік і
оподаткування

2

0

2 маг

4

100 10
0

2 маг

4,
1

100 86

СоціальноОблік і
гуманітарних
оподаткування
дисциплін
Облік і оподаткування Облік і аудит

2СТ
Н

4

100 80

4

4

6. Гроші і кредит

Фінансів, банківської
справи і страхування

3

4

100 10
0
100 75

7. Менеджмент а
адміністрування

Менеджменту,
публічного управління
і адміністрування
Фінансів, банківської
справи і страхування
Фінансів, банківської
справи і страхування
Фінансів, банківської
справи і страхування
Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності
Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності

4

4,
2

100 88,8

Фінанси і кредит 4

4,
3
4,
3
4,
3
4,
1

100 10
0
100 88

3. Бухгалтерський
облік в управління
підприємством
4. Філософія
5. Фінансовий облік І

8. Фінанси
9. Фінанси
10. Ринок фінансових
послуг
11. Національна
економіка
12. Основи
економічної науки
та історія
економіки та
економічної думки
13. Основи
економічної науки
та історія
економіки та
економічної думки

Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності

14. Макроекономіка

Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності

15. Економічне

Економіки,

Фінансів,
банківської
справи і
страхування
Менеджмент

Фінанси і кредит 2стн
Фінанси і кредит 2маг

100 87,5

Економіка

4

100 75

Підприємництва
, торгівлі та
біржової
діяльності

2стн

3,
8

100 75

Підприємництва
, торгівлі та
біржової
діяльності,
економіка,
фінанси,
банківська
справа і
страхування
Підприємництва
, торгівлі та
біржової
діяльності,
економіка
Підприємництва

2

3,
7

100 71

3

4

100 80

2маг

4,

100 10
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управління
підприємством

підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності

16. Міжнародна
економіка

, торгівлі та
біржової
діяльності,
економіка
Економіка
підприємств

Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності
17. Менеджмент і
Економіки,
Менеджмент
адміністрування
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності
Менеджменту,
публічного управління
і адміністрування
18. Інтелектуальний
Менеджменту,
Менеджмент
бізнес
публічного управління
і адміністрування
19. Організація
Менеджменту,
Менеджмент
агробізнесу і
публічного управління
підприємництва
і адміністрування
Середній показник на факультеті
Середній показник по університету

2.5.

4

0

4

3,
9

100 10
0

2стн

4

100 71,4

1маг

4,
2

100 88

3

4,
5

100 10
0

4,1 100 87,
7
4,05 99,8 83,
7

Атестація випускників
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційними

комісіями після завершення навчання за відповідним освітнім ступенем з
метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Таблиця 2.14
Випуск фахівців у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ у
2017-2018 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
131
230
100
89
67
60
69
746

Випуск фахівців
денна
дистанційна
бюджет контракт бюджет контракт
110
21
163
29
25
13
85
15
83
6
67
45
7
7
1
35
23
4
7
588
101
36
21

50

192

131
100

89
67

58

52

38

11

8
Бучацький
коледж

Коледж ПДАТУ Кіцманський Новоушицький Снятинський
технікум
коледж
коледж

денна

Хотинський
технікум

Шепетівський
коледж

дистанційна

Рис. 2.22. Випуск фахівців у відокремлених структурних підрозділах ПДАТУ 2018р.

Згідно зі звітами ЕК, у 2018 році 997 здобувачів вищої освіти закінчили
відповідний цикл навчання за всіма формами навчання, здобули вищу освіту
за відповідним рівнем та отримали диплом встановленого зразка (табл.2.15).
Таблиця 2.15
Випуск здобувачів вищої освіти, денної форми навчання ПДАТУ у 2018
році
ОКР бакалавр
Напрям підготовки (спеціальність)

Разом

денна
держ. ком.

ОКР магістр
Разом

денна
держ. ком.

201 Агрономія

40

34

6

56

40

16

Агрономія

61

49

12

0

0

0

Плодоовочівництво та виноградарство

-

-

-

-

-

-

1-1 Екологія

-

-

-

12

10

2

Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансованого
природокористування

9

5

4

-

-

-

Екологія та охорона навколишнього

-

-

-

-

-

-
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середовища
193 Геодезія

11

8

3

23

13

10

Геодезія, картографія та землеустрій

24

18

6

-

-

-

Землеустрій та кадастр

-

-

-

-

-

-

203 Садівництво і виноградарство

4

4

-

11

9

2

206 Садово-паркове госп-во

5

5

-

15

13

2

Лісове і садово-паркове господарство

14

12

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204 Технологія ВППТ

26

24

2

30

30

-

Технологія ВППТ

34

31

3

-

-

-

211 Ветеринарна медицина

63

40

23

58

42

16

Ветеринарна медицина

34

20

14

-

-

-

208 Агроінженерія

70

70

-

37

34

3

Процеси, машини та обладнання АПВ

79

57

22

0

0

0

Механізація сільського господарства

0

0

0

0

0

0

141 Електроенергетика, електротехніка,
електромеханіка

0

0

0

0

0

0

Енергетика та електротехнічні системи АПК

41

20

21

0

0

0

015 Професійна освіта. ТВППСГ

0

0

0

12

9

3

Професійна освіта. ТВППСГ

7

5

2

0

0

0

274 Автомобільний транспорт

3

3

0

0

0

Автомобільний транспорт

5

0

0

0

0

275 Транспортні технології

0

0

0

0

0

Транспортні технології

29

22

7

5

5

0

Транспортні технології та засоби АПК

0

0

0

0

0

0

Організація і регулювання дорожнього руху

0

0

0

0

0

0

073 Менеджмент

6

6

0

5

5

Менеджмент

28

17

11

0

0

0

Менеджмент організацій і адміністрування

0

0

0

0

0

0

076 Підпр-во, торг-ля,бірж. діял-ть

5

5

0

6

6

0

071Облік і оподат-ня

7

7

0

31

24

7

Облік і аудит

20

1

19

0

0

0

051 Економіка

6

6

0

14

8

6

Економіка підприємства

11

0

11

0

0

0

072 Фінанси, банк. справа та страх.

8

5

3

13

11

2

Фінанси і кредит

14

3

11

0

0

0

281 Публічне управ-ня та адміністрування

0

0

0

5

5

0

Садово-паркове господарство

5

52
Всього

664

477

187

333

264

69

Таблиця 2.15.1
Кількість здобувачів вищої освіти дистанційної форми навчання,
що поступили на навчання в 2018 р. на бюджетну та контрактну форму
навчання
Напрями підготовки
(спеціальності)

Держ.
замовлення

бакалавр
Комер.

Освітні ступені
Держ.
всього замовлення

магістр
Комер.

всього

Спеціальності інженерно-технічного факультету
208 Агроінженерія
7
33
40
10
29
39
274 Автомобільний транспорт
6
6
*
*
*
015 Професійна освіта (Технологія
виробництва і переробки продуктів
1
1
3
3
6
сільського господарства)
141 Електроенергетика,
2
20
22
2
2
електротехніка та електромеханіка
275 Транспортні технології (на
2
10
12
2
2
автомобільному транспорті)
Спеціальності факультету агротехнологій і природокористування
201 Агрономія
11
55
66
6
24
30
203 Садівництво та виноградарство
3
5
8
206 Садово-паркове господарство
2
7
9
193 Геодезія та землеустрій
9
9
2
10
12
101 Екологія
3
3
7
7
Спеціальності економічного факультету
051 Економіка
14
14
1
1
071 Облік і оподаткування
1
46
47
40
40
072 Фінанси, банківська справа та
14
14
19
19
страхування
073 Менеджмент
7
7
11
11
281 Публічне управління та
5
5
9
9
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та
1
1
2
19
19
біржова діяльність
Спеціальності факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
204 Технологія виробництва та
6
43
49
6
2
8
переробки продукції тваринництва
30
267
297
35
187
222
ВСЬОГО:

53

970

956

744

560
235

199
2016

2017
ОС Бакалавр
ОС Магістр

2018

Рис. 2.24. Випуск здобувачів освіти ПДАТУ у розрізі 2016-2018 рр.

2.6.

Практична підготовка
В сучасних умовах інтенсивного розвитку сільськогосподарського

виробництва практична підготовка фахівців аграрного сектору є необхідним
елементом

освітнього

процесу,

що

орієнтується

на

кваліфікованих

ефективних господарів землі, які мають необхідний запас фахових знань,
володіють сучасною технікою та технологією сільськогосподарського
виробництва.
Перелік

видів

практик

для

кожного

напряму

підготовки

та

спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються
навчальним планом та графіком навчального процесу.
В

Університеті

створено

науково-дослідний

центр

«Поділля»,

лабораторію «Навчальна пасіка», а також навчальну свиноферму.
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 2017-2018 н. р. укладено 879 угод на проведення
практики.

Студенти

проходили

практику

у

базових

передових
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сільськогосподарських підприємствах, які відповідають вимогам програми, в
11 областях України.
Також

університет

працює

над

розширенням

співпраці

з

виробничниками. Як наслідок цієї співпраці, станом на 01 січня 2019 року в
базі договорів про співпрацю знаходиться 221 підприємство.
Таблиця 2.16
Договори про спільну діяльність ПДАТУ
Область/Факультет
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Одеська
Київська/Віницька
Івано-Франківська
Запорізька
Миколаївська
Житомирська
Полтавська
Разом

Факультет
агротехноло
гій і
природокор
истування
57
11
9
1
1
2

Факультет
ветеринарної
медицини і
технологій у
тваринництві
19
6
2

Інженернотехнічний
факультет

1
2

45
9
5

24
3
3

6
5
1

2

2
3
86

30

Економічни
Разом
й факультет

71

1
1
34

145
29
19
1
10
9
1
2
4
1
221

Підприємства, які зацікавлені в додатковому залученні студентів в
перспективі їх працевлаштування: ТОВ «Агрофірма імені Суворова», ТзОВ
«НІБУЛОН»,

СВК

«Летава»,

ТОВ

«Гуменецьке»,

ПАТ

«Хмельницькробгосп», ТОВ «Агросолюшин», СТОВ «Волиця», ТОВ
«Святець», ТОВ «Козацька Долина», ПП «Колос», СФГ «Перлина Поділля»,
Філія "Рідний край" ПрАТ "Зернопродукт МХП", СТЗОВ виробнича фірма
"Гуменецьке", ТЗОВ "Верест", ТОВ "Злагода", ПРАТ "Тернопільський
молокозавод" та ін..
2.7.

Методична робота
Планування та координацію науково-педагогічної роботи в навчальних

підрозділах університету, контроль за її станом, розробку практичних
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рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, його
методичного забезпечення здійснювала науково-методична рада. Науковометодичною радою у 2018 році розглянуто та схвалено наступні положення:
1. Про старосту академічної групи ПДАТУ;
2. Про рейтингову оцінку науково-педагогічних працівників ПДАТУ;
3. Про клініку ветеринарної медицини ПДАТУ;
4. Про навчально-науковий інститут дистанційної освіти в ПДАТУ;
5. Про навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
ПДАТУ;
У 2018 році внесено зміни до положень:
1. Про організацію освітнього процесу у ПДАТУ;
2. Змін до норм часу для планування й обліку навчальної, наукової,
методичної, організаційної та виховної роботи НПП ПДАТУ;
3. Про організацію закордонного стажування наукових та науковопедагогічних працівників ПДАТУ;
4. Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади науково педагогічних працівників у ПДАТУ;
5. Про рейтингову оцінку науково-педагогічних працівників ПДАТУ;
З метою покращення якості надання освітніх послуг НМЦ ЗЯВО
здійснювався постійний контроль за проведенням занять викладачами
університету, організовувались відвідування відкритих занять провідними
викладачами та представниками НМЦ ЗЯВО, результати яких враховувались
під час проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад.
Науково-методичною радою схвалено до використання в навчальному
процесі 229 навчально-методичних розробок, 42 електронних навчальних
курси розміщено на платформі MOODLE.
Вченою радою ПДАТУ рекомендовано до друку та використання в
навчальному процесі 16 навчальних підручників та посібників.
Таблиця 2.17
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Методичні матеріали, схвалені науково-методичною радою університету
у 2018 році до використання в навчальному процесі
Інструктивно-методичні
матеріали
друкованих
Кількість
Навчальні
штук
№
аркушів
Назва кафедри
штатних MOODLE
посібник,
з/п
НПП
підручники
на
на
всього одного всього одного
НПП
НПП
Факультет агротехнологій і природокористування
Геодезії та
1
11
12
1,09 20,18 1,83
землеустрою
Рослинництва, селекції
2
8
4
0,50 6,72 0,84
та насінництва
3 Садівництва і
6
15
2,50 25,22 4,20
виноградарства
4 Екології, карантину і
10
2
4
0,40 6,72 0,67
захисту рослин
Садово-паркового
господарства,
5
12
1
1
0
0,00 0,00
землеробства і
ґрунтознавства
Агрохімії, хімічних та
6 загальнобіологічних
8
12
13
1,62 21,86 2,73
дисциплін
Всього по факультету
55
13
3
48
0,87 80,70 1,46
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Годівлі, розведення
7 тварин і технології
6
5
0,83 8,40 1,4
кормів
Технологія
виробництва і
8
10
6
0,60 10,09 1,00
переробки продукції
тваринництва
Ветакушерства,
9 внутрішньої патології
10
1
2
19
1,90 31,95 3,19
та хірургії
Мікробіології,
10 фармакології та гігієни
8
2
6
0,75 10,09 1,26
тварин
Інфекційних та
11
7
1
9
1,28 15,13 2,16
інвазійних хвороб
Нормальної та
12 патологічної
9
4
6
0,66 10,09 1,12
морфології і фізіології
Всього по факультету
50
7
3
51
1,02 85,77 1,71
Економічний факультет
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Менеджменту,
13 публічного управління і
адміністрування
14 Обліку і оподаткування
Інформаційних
15
технологій
Економіки,
підприємництва,
16
торгівлі та біржової
діяльності
Фінансів, банківської
17
справи і страхування
Всього по факультету

13

7

-

27

2,07 45,40 3,49

7

2

-

5

0,71

6

5

-

7

1,16 11,77 1,96

18

2

-

27

1,50 45,40 2,52

11

1

-

19

1,72 31,95 2,90

85

1,38 142,95 2,59
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17
0
Інженерно-технічний факультет

8,40

1,20

Машиновикористання в
8
4
0,50 6,72 0,84
АПК
Ремонту машин та
19
7
3
1
0,14 1,68 0,24
енергообладнання
С.-г. машин і
20 механізованих
7
4
0,57 6,72 0,96
технологій
Енергетики та
21 електротехнічних
10
1
7
0,70 11,77 1,17
систем в АПК
Охорони праці та
22
8
1
2
0,25 3,36 0,42
фізичного виховання
Транспортних
23 технологій та засобів
8
5
0,62 8,40 1,05
АПК
24 Професійної освіти
6
1
4
0,66 6,72 1,12
25 Трактори, автомобілів
7
4
0,57 6,72 0,96
та енергетичних засобів
Всього по факультету
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4
2
31
0,50 52,13 0,85
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Соціально26 гуманітарних
16
1
4
10
0,62 16,81 1,05
дисциплін
Математичних
27 дисциплін і
5
0,00 0,00 0,00
моделювання
Фізики і
28 загальнотехнічних
7
4
15
2,14 25,22 3,60
дисциплін
Всього по факультету
28
1
8
25
0,89 42,04 1,50
249
42
16
229 0,91 385,13 1,54
Всього по університету
18
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3. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1.

Основні результати наукової та науково-технічної діяльності
Основним пріоритетом Подільського ДАТУ були і залишаються

наукові дослідження, на яких базується навчальний процес структурних
підрозділів.
Протягом звітного 2018-го року наукова і науково-технічна діяльність
університету здійснювалася відповідно до законів України “Про вищу
освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” за наступними
пріоритетними напрямками:


збереження та вивчення генофонду гречки з метою створення

національного банку зародкової плазми роду Fagopyrum;


розробка та дослідження альтернативних систем енергопостачання;



розробка та впровадження в клінічну практику ефективних методів

ветеринарного обслуговування тварин;


розробка

нових

підходів

оцінки

мікробіологічної

безпечності

продуктів харчування за рахунок удосконалення нормативно-методичної
бази контролю;


удосконалення системи обороноздатності і цивільного захисту

України;


науково-інноваційні проблеми ботанічного саду;



розробка

конструкцій

природно-техногенних

геоекосистем

з

підвищеними рівнями екологічної безпеки;


сприяння конвергенції розвитку аграрної сфери до євростандартів;



дослідження

проблем

компетентнісно-особистісного

підходу

у

підготовці фахівців-аграріїв;


розширення діяльності університету у впливових міжнародних

організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними
організаціями структур.
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Базою для здійснення науково-дослідної роботи в університеті
протягом року були 28 кафедр, науково-дослідний інститут круп’яних
культур, науково-дослідний центр “Поділля” і науково-дослідна частина.
Наукову й науково-технічну діяльність протягом звітного періоду провадили
249 наукових і науково-педагогічних працівників, серед яких 31 доктор і 179
кандидати наук. Також в університеті працювали 11 зовнішніх сумісники, з
них 5 з погодинною оплатою праці.
Стан наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти
оцінюється за наступними критеріями: обсяг фінансування науководослідних робіт (у тому числі – позабюджетними коштами), обсяг грантів на
виконання досліджень, кількість отриманих охоронних документів, наукових
публікацій, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз
даних Scopus та Web of Science, цитованість наукових статей, співпраця з
міжнародними організаціями, кількість захищених дисертацій, науковий
рівень звітів з НДР, кількість здобувачів вищої освіти, залучених до
виконання наукової роботи.
Поширенню та полегшенню використання результатів науководослідної

діяльності

університету,

комерціалізації

нововведень

й

трансформації їх у інновації сприяв Центр консалтингових послуг, трансферу
та комерціалізації технологій. Першочерговим практичним завданням
системи трансферу технологій в університеті є постійне оновлення бази
даних проектів, що мають комерційний потенціал. Протягом 2018 року
перелік цієї бази збільшився на 30 пропозицій за рахунок нових результатів,
отриманих

при

виконанні

госпдоговірних

тем

і

надання

науково-

консультаційних послуг науковими та науково-педагогічними працівниками
(табл. 3.1, 3.2). Від комерціалізації цієї діяльності до спеціального фонду
університету за цей період надійшло 557,4 тис. грн., з яких 526,8 тис. грн.
надходження від результатів госпдоговірної тематики.
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Таблиця 3.1
Надання науково-консультаційних послуг науковими та науковопедагогічними працівниками університету в 2018 році
№
з/
п
1
1

2

Найменування
послуги
2
Обробка посівів сої
обприскувачем

Науковий
Термін
Обсяг
Замовник
Надійш
керівник,
виконанн фінансуван
ло, грн
виконавці
я
ня, грн
3
4
5
6
7
Інженерно-технічний факультет
Рудь А.В. Фермер
Одноразо 1040
1040
Мошенко Корник О.В.
во
І.О.
Мельник
П.Р.
Федірко
Хмельницький Впродов 20000
20000
П.П.
обласний
ж року
Паціоркев учбовоич А.П.
курсовий
комбінат

Науковоконсультаційні
послуги з надання
робочих
спеціальностей
студентам
Разом ІТФ
×
×
×
21040
21040
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
3 Патологоанатомічна Дячук Н. ТзОВ
Впродов 2400
2400
діагностика.
"Подільський ж року
Профілактика та
бройлер" с.
лікування хвороб
Воробіївка
птиці
Дунаєвецький
район
Хмельницька
область
4 Проведення
Просяний СГК "Воля" с. Впродов 2400
2400
епізоотологічного
С.Б.
Цимбалівка
ж року
моніторингу
Старосинявсь
молочно-товарної
кого району
ферми господарства.
Хмельницької
обл. вул.
Першотравнев
а, 9
Разом ФВМТТ
×
×
×
4800
4800
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
5 Письмові та усні
Чухно
Ветеринарна
Впродов 4760
4760
переклади з
Л.А.
клініка "Vitae ж року
німецької мови
Vet"
Разом ННІПКП
×
×
×
4760
4760
Всього ПДАТУ
×
×
×
30600
30600

Таблиця 3.2
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Виконання госпдоговірних тем науковими та науково-

№
з/
п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва теми
2
«Вивчення реакції гібридів
кукурудзи на густоту
стояння» ТОВ «РАЖТ
Семенс-Україна»
«Вивчення реакції гібридів
соняшнику на густоту
стояння» ТОВ «РАЖТ
Семенс-Україна»
«Вивчення реакції гібридів
кукурудзи на терміни
посіву» ТОВ «РАЖТ
Семенс-Україна»
«Вивчення реакції гібридів
соняшнику на терміни
посіву» ТОВ «РАЖТ
Семенс-Україна»
«Екологічне випробування
сортів озимої пшениці» ТОВ
«РАЖТ Семенс-Україна»
“Формування комплексу
обліково-аналітичних
показників для системи
управління та звітності
комунального
підприємства”. Комунальне
підприємство
“Міськтепловоденергія”, м.
Камʼянець-Подільський ,
вул. Тімірязева,123
«Лікувально-профілактичні
заходи при акушерськогінекологічних хворобах
корів» ТОВ «ОболоньАгро», смт. Чемерівці,
Чемеровецького району,
Хмельницької області
«Дослідження зародкової
плазми на предмет
урожайності та інші
агрономічні характеристики
дослідних ділянок

Науковий
керівник,
виконавці

Термін
виконання

Обсяг
фінансування
, грн

педагогічними працівниками університету у 2018 році
Надійшло,
грн.

3
Вахняк
В.С.
Хомовий
М.М.
Яворов
В.М.

4
2018

5
110 160

6
110160

2018

74 520

74520

Вахняк
В.С.
Хомовий
М.М.
Яворов
В.М.

2018

73 440

73440

2018

49 680

49680

Гаврилюк
В.Б.
Григорєв
В.М.
Мельничук
О.В.

2018

32 760

32760

2017-2018

25 000

25000

Мізик В.П.

2018

25 000

25000

Бурдига
В.М.

2018

23 000

23000

62
соняшнику»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

«Посів та догляд за
дослідами з випробування
компонентів гібридів
кукурудзи» «КВСУКРАЇНА» м. Київ, бул.
Дружби Народів, 19
“Вимірювання параметрів
електрообладнання та
електромереж спрямованих
на поліпшення безпеки
праці в навчальних
лабораторіях коледжу
ПДАТУ“
Виробниче випробування
засобів захисту рослин
виробництва ТОВ
«Франдеса» (Республіка
Білорусь) ТОВ "Франдеса
Україна" 01054, м. Київ,
вул. Гоголівська, б.22-24,
офіс 1108
“Діагностика, лікування та
профілактика
гінекологічних хвороб
корів.“ Агрофірма ім. В.Д.
Слободяна, с. Іванківці,
Городоцького району,
Хмельницької області
«Дослідження
переущільнення грунтів на
землях товариства з
обмеженою
відповідальністю
«Корпорація Колос-ВС» с.
Більче Золоте Борщівського
району Тернопільської
області
«Дослідження зародкової
плазми на предмет
урожайності та інші
агрономічні характеристики
дослідних ділянок
соняшнику»
«Наукові випробування
нових експериментальних
гібридів соняшнику» «КВСУКРАЇНА» м. Київ, бул.
Дружби Народів, 19

Вахняк
В.С.
Хомовий
М.М.

2018

17 000

17000

Дубик
В.М.
Морозов
В.В.
Гордійчук
І.Й.

2018

14 960,69

14960,69

Бойко О.Г.

2018

14 300

14300

Мізик В.П.

2018

10 000

10000

Рудь А.В.

2018

20 000

10000

Бурдига
В.М.

2018

7 000

7000

Вахняк
В.С.
Хомовий
М.М.

2018

7 000

7000

63
16. «Проведення відбору

Решетник
А.О.

2018

6 000

6000

17.

Косташ
В.Б.
Приліпко
Т.М.

2018-2019

5 000

5000

2018

5 000

5000

Бурдига
В.М.

2018

5 000

5000

Лаврук
О.С.

2018-2019

2 000

2000

Славіна
Н.А.

2018-2019

2 000

2000

18.

19.

20.

21.

ремонтних свинок методом
«відкритого поля» з метою
формування стада
репродуктивних свиноматок
в умовах гос-подарства з
високою стресостійкістю».
СТзОВ «Котелеве» с.
Котелеве Новоселицького
району Чернівецької області
«Розробка елементів
технології для
удосконалення
вирощування товарної риби
ФГ «СИЛА». ФГ «СИЛА»
с. Баранівка
Ярмолинецького району
Хмельницької області
«Організація
протиепізоотичних та
діагностичних заходів щодо
забезпечення благополуччя
та стійкості до хвороб
заразної патології свиней і
великої рогатої худоби».
ТзОВ «Прут Генетик» с.
Перерив Коломийського
району Івано-Франківської
області
«Впровадження та
розмноження гречки сорту
«Єлена» в умовах ТОВ
«Адамівка Агро». ТОВ
“Адамівка Агро” с.
Адамівка Віньковецького
району, Хмельницької
області
«Удосконалення системи
менеджменту
підприємства.» СТзОВ
«Гарант» с. Оринин, вул.
Клубна 3, КамʼянецьПодільського району
Хмельницької області
«Удосконалення логістичної
діяльності на підприємстві»
СТзОВ «Гарант» с. Оринин,
вул. Клубна 3, КамʼянецьПодільського району
Хмельницької області

Карчевська
Т.М.
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22. «Оптимізація витрат як

фактор підвищення
конкурентоспроможності».Т
зОВ “КамʼянецьПодільський
птахокомбінат”, м.
Кам’янець-Подільський,
Хмельницької області
23. «Удосконалення системи
бізнес-планування
підприємства». ТзОВ
“Камʼянець-Подільський
птахокомбінат”, м.
Кам’янець-Подільський,
Хмельницької області
24. «Економічне діагностування
діяльності підприємства».
ТзОВ “КамʼянецьПодільський
птахокомбінат”, м.
Кам’янець-Подільський,
Хмельницької області
25. «Аналіз і прогнозування
доходів підприємства».
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОДІЛЛЯПРОМГАЗ ЛХЗ»
м. Кам’янець-Подільський,
вул. м. Харченка, 24г,
Хмельницької області
Всього

Фінансові

Будняк
Л.М.

2018-2019

2 000

2000

Покотильс
ька Н.В.

2018-2019

2 000

2000

Доброволь
ська Е.В.

2018-2019

2 000

2000

Гайбура
Ю.А.

2018-2019

3 000

2000

520 821

526821

×

надходження

×

від

комерціалізації

науково-технічної

діяльності зображено на рис. 3.1.
55,8
37,0

4,8

35,0
ФАіП
ІТФ
ЕФ

46,0

ФВМіТТ
ННІПКіП
НДІКК
378,8
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Рис. 3.1. Фінансові надходження до спеціального фонду університету від
комерціалізації науково-технічної діяльності в розрізі факультетів/інститутів, тис.
грн

Результати

наукових

досліджень

університету

оприлюднено

в

наукових публікаціях. Зокрема, протягом навчального року видано 4
одноосібних монографії (табл. 3.3) і опубліковано 11 статей у виданнях, що
входять до наукометричної бази даних Scopus та 8 – на платформі Web of
Science (табл. 3.4), понад 300 праць – в інших наукометричних базах і
виданнях.
Таблиця 3.3
Видача монографій науковими та науково-педагогічними
працівниками університету у 2018 році

Назва структурного
підрозділу

Кількість,
одиниць

Кількість

Бібліографічний опис
згідно стандарту

сторінок
Факультет
1
ветеринарної
медицини і технологій
у тваринництві

Разом
Навчально-науковий
інститут підвищення
кваліфікації та
перепідготовки

1
1

Якубчак О. М.
«Безпечність та якість
харчових
продуктів»/О.М.
Якубчак, І. В.
Забарна, Т.В. Таран,
Л.В. Кондрасій –К:
ПрофКнига, 2018 –
305 с.

305

305
Громик А.П., Конет
196
І.М. Гіперболічні
крайові задачі
математичної фізики в
кусково-однорідних
циліндричних
середовищах / А.П.
Громик, І.М. Конет //
Монографія.
Кам’янецьПодільський :
Видавництво Абетка –
Світ, 2018. – 196 с.

авторських
аркушів
17

17
12,25

66
Разом
Науково-дослідний
інститут круп’яних
культур

1
1

1

Разом
Всього

2
4

Полторецький С.П.,
Білоножко В.Я.,
Бурдига В. М.,
Рихлівський І. П.,
Полторецька Н.М.,
Яценко А.О.,
Березовський А.П. ,
Блащук М.Ф.
Адаптивні технології
вирощування
круп’яних культур. Ч.
1 Сорго і Сориз.
Умань Видавничокомерційний центр
«Візаві», 2018.
Полторецький С.П.,
Білоножко В.Я.,
Рарок А.В.,
Гаврилянчик Р.Ю.,
Н.М.Полторецька
Н.М., Яценко А.О.,
Березовський А.П. ,
Блащук М.Ф.
Адаптивні технології
вирощування
круп’яних культур. Ч.
1 Гречка. Умань
Видавничокомерційний центр
«Візаві», 2018.

196
156

12,25
10

174

11

330
831

21
50,25
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Таблиця 3.4
Розподіл публікацій у провідних наукометричних базах в розрізі
факультетів/інститутів
Назва
структурного
підрозділу
Факультет агротехнологій
і природокористування
Інженерно-технічний
факультет
Економічний факультет
Факультет ветеринарної
медицини і технологій у
тваринництві
Навчально-науковий
інститут підвищення
кваліфікації та
перепідготовки
Всього

Всього,
одиниць

у тому числі
Scopus
Web of Science
кількість,
кількість,
частка, %
частка, %
од.
од.

1

1

9,1

–

–

5

5

45,5

–

–

2

1

9,1

1

12,5

10

3

27,2

7

87,5

1

1

9,1

–

–

19

11

100,0

8

100,0

Для оцінки ефективності наукової роботи важливими є бібліометричні
показники науковців і установ, у яких вони працюють. Враховуючи сучасні
світові тенденції щодо пріоритету якості публікацій при оцінюванні
публікаційної активності, показник загальної кількості публікацій на одного
співробітника не свідчить про справжній рівень наукових досліджень
установи. Тому найбільш важливими показниками є кількість цитувань та
індекс Хірша.
Загальна кількість цитувань, за даними профілю ПДАТУ (рис. 3.2),
становить 3978, а індекс Хірша – 19.
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Рис. 3.2. Профіль ПДАТУ у наукометричній базі Google Scholar станом
на 30.12.2018р.
Упродовж звітного періоду окремі науково-педагогічні працівники
ПДАТУ стали авторами 22 охоронних документів, з яких 21 – патенти на
корисну модель і 1 – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. В
розрізі структурних підрозділів лідером з інноваційної спрямованості
наукових і науково-технічних робіт є інженерно-технічний факультет, яким
отримано 13 охоронних документів.
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Про динаміку кількісних характеристик інноваційної спрямованості
наукових і науково-технічних робіт університету свідчать дані таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Показники інноваційної спрямованості наукових і науково-технічних
робіт у динаміці

Роки

базовий

щорічни
й

базовий

щорічни
й

Темп приросту (±),
%

щорічне

Темп зростання,
%

Кількість
отриманих
охоронних
документів,
одиниць

базове

Абсолютне
відхилення,
±

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

61
43
54
35
12
21
22

–
–18
–7
–26
–49
–40
–39

–
–18
11
–19
–23
+9
+1

–
70,5
88,5
57,4
19,7
34,4
36,1

–
70,5
125,6
64,8
34,3
175,0
104,8

–
–29,5
–11,5
–42,6
–80,3
–65,6
–63,9

–
–29,5
+25,6
–35,5
–65,7
+75,0
+4,8

Звітного року порівняно з попереднім кількість отриманих охоронних
документів була більшою на одиницю, або 4,8 відсотків. Протягом останніх
семи років спостерігається тенденція до зниження інноваційної активності
співробітників університету. Але, попри все, показники останніх двох років
свідчать про позитивну тенденцію впроваджень наукових розробок за
межами університету, що підтверджено відповідними актами і договорами.
За результатами цих впроваджень спеціальний рахунок університету
поповнився відповідною сумою коштів, а автори і виконавці науководослідних робіт налагодили співпрацю для подальшої діяльності.
Університет третій рік поспіль бере участь у конкурсному відборі
проектів наукових досліджень, наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України.
Цьогоріч, за результатами першого етапу конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок виконання яких розпочнеться у 2019 році за
рахунок коштів державного бюджету, для подальшого проходження наукової
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та

науково-технічної

експертизи

у

другому

етапі

конкурсу

було

рекомендовано наступні проекти:


розробка комплексної молекулярно-генетичної системи прижиттєвої

діагностики стійкості та сприйнятливості корів до маститів (науковий
керівник Супрович Т.М.);


дослідження циркуляції Methicillin-resistant Staphylococcus aureus та

Vancomycin-resistant Enterococcus у молоці та молочних продуктах в
західному регіоні України (науковий керівник Горюк Ю.В.);


створення колекції роду Miscanthus в ботанічному саду ПДАТУ

(науковий керівник Недільська У.І.);


теорія і методика використання технології перевернутого навчання у

професійній підготовці фахівців аграрної галузі (науковий керівник
Книш О.В.).
Всі чотири проекти отримали позитивну експертну оцінку, але, на
жаль, недостатню кількість балів для державного фінансування.
Протягом 2018-го року на базі університету проведено 33 наукових
заходи, з яких 4 міжнародних і 9 всеукраїнських конференцій (табл. 3.6).
Окрім

того,

університет

був

конференцій в Україні і в Польщі.

співорганізатором

двох

міжнародних

кандидати і
доктори наук

молоді вчені

студенти

разом

кандидати і
доктори наук

молоді вчені

студенти

разом

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

125
38

25

45

108

38

25

45

108

Садово-паркового
господарства,
землеробства і
грунтознавства
Екології, карантину і
захисту рослин

1

Науково-практичний семінар "Багаторічні
кормові культури", 15 травня 2018 р.

1

Конференція (студентська) "Засуха, суховій і
пилова буря в Україні в період глобальної
зміни клімату" до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами

9

2

20

31

9

2

20

31

Агрохімії, хімічних і
загальнобіологічних
дисциплін
Геодезії та землеустрою

1

Наукові екологічні читання

8

3

20

31

8

3

20

31

1

Всеукраїнська науково-практична
студентська конференція «Наука. Молодь.
Земля. Сталий розвиток»

51

51

51

51

1

Круглий стіл на тему: "Земельна реформа та
підвищення ефективності управління
земельними ресурсами в аграрній сфері.
Можливості та інструменти для розвитку
сільських територій, громад і
агровиробників"

25

25

25

25

Перелік зарубіжних
країн і кількість
учасників

разом

1
2
3
Факультет агротехнологій і природокористування
Рослинництва, селекції
1
Інтернет-конференція "Інноваційні
і насінництва
технології в рослинництві"
Садівництва і
1
Всеукраїнська студентська наукова
виноградарства
конференція "Перші кроки в аграрну науку"

студенти

Назва заходу

молоді вчені

всього
кандидати і
доктори наук

Кількість заходів

Назва структурного
підрозділу (кафедри)

Кількість учасників
в тому числі
з України
із зарубіжжя

16

72
Разом ФАіП

7

0

55

30

161

371

55

30

161

246

0

0

0

0

0

Інженерно-технічний факультет
Машиновикористання в
агропромисловому
комплексі

Ремонту машин та
обладнання
Сільськогосподарських
машин і механізованих
технологій
Енергетики та
електротехнічних
систем в АПК
Охорони праці та
фізичного виховання

1

ХІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів та молодих науковців
«Перші наукові кроки-2018» ПДАТУ, 12
квітня 2018 року.

-

-

266

266

-

-

256

256

-

-

10

10

Польща

1

ІІ Міжнародна науково-методична
конференція «Проблеми підготовки фахівців
–аграріїв у навчальних закладах вищої та
професійної освіти»

89

23

-

112

89

22

-

111

-

1

-

1

Польща

1

28 квітня 2018 р. Круглий стіл приурочений
відзначенню Всесвітнього дня охорони праці

7

3

25

35

7

3

25

35

Школа молодого науковця – 2018

5

10

7

22

5

10

7

22

0

101

36

298

435

101

35

288

424

0

1

10

11

0

Дискусійний клуб "Актуальні проблеми
управління та адміністрування: теоретичні і
практичні аспекти"

10

30

40

10

30

40

Професійної освіти
1
Транспортних
технологій та засобів
агропромислового
комплексу
Тракторів, автомобілів
та енергетичних засобів
Разом ІТФ
4
Економічний факультет
Менеджменту,
1
публічного управління
та адміністрування

73
1

Обліку і оподаткування
Інформаційних
технологій

Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності

Студентська наукова конференція-семінар
"Роль та місце інклюзивності у сучасному
суспільстві" з дисципліни "Основи наукових
досліджень"

10

"Інформаційне суспільство: проблеми
формування і розвитку в сучасних умовах":
Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих вчених та здобувачів
вищої освіти

1

1

"Сучасні інформаційні технології в
суспільстві, науці та освіті!": Всеукраїнська
науково-практична конференція молодих
вчених та здобувачів вищої освіти

1

1

"Формування стратегії соціальноекономічного розвитку підприємницьких
структур в Україні": ІV Всеукраїнська
науково-практична конференція 22–24
листопада 2018 р.

21

1

Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція до 100-річчя ПДАТУ "Розвиток
економіки, підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності в умовах глобалізації"
(21 листопада 2018 р.)

9

1

Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція молодих вчених та здобувачів
вищої освіти "Перспективи економічних
перетворень в аграрному секторі економіки
та напрями активізації підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності" (18 травня
2018 р.)

22

1
1

2

30

40

10

59

62

1

76

9

15

2

1

40

70

21

60

69

9

65

102

22

9

15

30

40

59

62

76

77

40

70

60

69

65

102

74
1

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напряму
"Економіка сільського господарства та АПК"
(5-6 квітня 2018 р.) м. Кам’янецьПодільський, ПДАТУ

Фінансів, банківської
справи та страхування
Разом ЕФ
9
0
Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Нормальної та
патологічної фізіології і
морфології
Ветеринарного
акушерства,
внутрішньої патології
та хірургії
Інфекційних та
інвазійних хвороб
Мікробіології,
фармакології і гігієни
тварин
Годівлі, розведення
1
Студентська наукова конференція
тварин та технології
"Біотехнологічні аспекти формування
кормів
продуктивності тварин", м. Кам’янецьПодільський (12 червня 2018 р.)

Технології виробництва
і переробки продукції
тваринництва

1

V Міжнародна наукова конференція
студентської та учнівської молоді "Стан та
перспективи виробництва, переробки і
використання продукції тваринництва" (2526 жовтня 2018 р)

1

Студентська наукова конференція
"Кролівництво та хутрове звірівництво в
Україні"

48

48

48

48

74

26

408

431

74

26

408

508

0

0

0

0

0

-

-

9

9

-

-

9

9

-

-

-

-

-

119

122

94

94

28

28

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75
1

ІІІ Студентська наукова конференція
"Історія, сьогодення та перспективи
птахівництва"

-

Разом ФВМіТТ
4
0
0
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Математичних
дисциплін і
моделювання
Соціально1
Всеуукраїнська конфереція "Політичні
61
гуманітарних дисциплін
репресії в Радянській Україні у 1930-ті
роки", 22-23 листопада, ПДАТУ

Фізики і
загальнотехнічних
дисциплін

-

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

167

170

0

0

103

103

0

0

28

28

0

1

62

61

1

62

23

23

23

23

0

0

0

0

0

1

Науково-практична конференція "Актуальні
проблеми соціально-гуманітарних і
природничих наук в контексті сучасних
глобальних викликів", 7-8 червня 2018 р.,
ПДАТУ

1

Науковий семінар "Видатні фізики у світовій
науці"

7

20

27

7

20

27

1

Науковий семінар "Вплив розвитку науки
(фізики) на навколишнє середовище"

7

25

32

7

25

32

1

Круглий стіл "Інформаційні технології у
професійній діяльності"

15

-

18

15

1

Науковий семінар "Альтернативні джерела
енергії"

18

12

30

18

Разом ННІПКП
6
0
Науково-дослідний інститут круп’яних культур
Разом НДІКК
Науково-дослідна частина, Університет
НДЧ, Університет
1
Міжнародна науково-практична конференція
«Аграрна наука та освіта в умовах
євроінтеграції». Кам’янець-Подільський, 2022 березня 2018 р.

3

3

18
12

30

108

3

81

192

108

3

81

192

12

25

63

100

12

25

63

100

76

Разом НДЧ,
Університет
Всього ПДАТУ

1

До Дня науки і Всесвітнього дня вишиванки
"Науковий пікнік у вишиванці", травень 2018
року

30

35

150

215

30

35

150

215

1

Міжнародний науково-практичний форум
"Бджільництво України: світовий досвід у
галузі бджільництва та перспективи розвитку
в Україні", 2-4 листопада 2018 року

36

42

28

106

34

41

28

103

2

1

-

3

Німеччина
(3),
Польща
(2)

3

0

78

102

241

421

76

101

241

418

2

1

0

3

0

33

0

416

197

###

###

414

195

###

###

2

2

38

42

0

77
В університеті та його підрозділах успішно функціонує Наукове
товариство студентів та молодих учених. Серед основних його здобутків – 12
переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів студентських науководослідних робіт, одна одноосібна монографія, 5 наукових публікацій у
наукометричних базах Scopus і 4 – у Web of Science.
Результати наукової діяльності молодих науковців університету
визнані державою та науковою спільнотою України. Зокрема, рішенням
колегії Міністерства освіти і науки України від 24.10.2018р. та постановою
президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від
05.11.2018р., призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
вчених Горюк Юлії Вікторівні.
Звітного року 522 здобувачів вищої освіти були учасниками
різноманітних всеукраїнських і 117 – міжнародних науково-технічних
заходів.

За

результатами

цієї

діяльності

студентами

університету

опубліковано 783 наукових праць, з яких 86 статей і 697 тез доповідей (табл.
3.7).
Таблиця 3.7

7

тез доповідей

наукових статей

Міжнародних

Всеукраїнських

Міжнародних

2
3
4
5
6
Факультет агротехнологій і природокористування
Ковальчук А.В.
Велещук М.В.
Онищук І.С.
Махтура В.
Мулик Б.І.

9

Рослинництва, селекції
і насінництва

Прізвище
та ініціали
наукового
керівника

8

1

Прізвище, імя, по
батькові
студента

Всеукраїнських

Назва структурного
підрозділу (кафедри)

Переможці
конкурсів
студентських
НДР

Участь
студентів
у
наукових
і
науковотехнічних
заходах

Опубліковано
студентами

Показники наукової і науково-технічної діяльності студентів

1
2
2

Прізвище та
ініціали
наукового
керівника

10
Бахмат М.І.
Вільчинська
Л.А.
Гойсюк С.О.

78

Разом
Садівництва і
виноградарства

Разом
Садово-паркового
господарства,
землеробства і
грунтознавства

Разом
Екології, карантину і
захисту рослин

Разом
Агрохімії, хімічних і
загальнобіологічних

Грохольська
Т.М.
Лось Б.Ю.
Попель Н.В.
Самець З.С.
Кочетов В.
Рогатюк О.В.
Гевюк А.

2
0

0

0

0
1
1
1
1
1

0

0
1
1
1
1
1

Ратушко В.В.

1

1

Малина К.К.

1

1

Буркаленко Ю.
Безвіконний П.

1
1
9

1
1
9

Гаврилюк П. А.

0

0

0

Олійник О.
Кудрик В.
Шокот Т.
Степанова І.А.
Степанова І.А.
Коваль В.
Кодовбецька
Я.В.
Філіпчук П.О.
Олуйко Є.

0

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

7

0
1
.
.
.
1

1

1
1

Зазуля М.

1

Сторцун В.І.
Мельник Ю.С.
Циколяк В.М.
Цимбалюк Я.В.
Владика В.В.
Янкевич В.Г.

1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1

Рубанович А.А.
Кодісова А.В.
В’юн С.О.
Пяскорський Р.М
Сірук Влад
Панчук Олеся
Гаріфуллін
Сергій
Савелєва Анна
Рудський Вадим
Земляк Іванна
Процанин П.В.
Кисіль В. В.
Добжанська Є.
Добжанська Є.

0

0

0

8

0

6

1
1
1
1
3
1

0

0

0

8
1

1
1
1

2

0

1
1
10
1
1

Хмелянчишин
Ю.В.

Долід А.В.
Долід А.В.
Чебан С.Д.
Чебан С.Д.
Кобринська
Л.В.
Зеленський
В.А.
Зеленський
В.А.
Мулярчук О.І.
Мулярчук О.І.
Безвіконний П.
В.
Гойсюк Л.В.
Дудка Т.А
Дудка Т.А
Дудка Т.А
Дудка Т.А
Дудка Т.А
Хоміна В.Я.
Хоміна В.Я.
Рихлівський
І.П.
Рихлівський
І.П.
Вахняк В.С.
Вахняк В.С.
Вахняк В.С.
Вахняк В.С.
Вахняк В.С.
Вахняк В.С.
Кобернюк О.Т.
Кобернюк О.Т.
Козіна Т.В.
Тарасюк В.А.
Овчарук О.В.
Овчарук О.В.
Овчарук О.В.
Овчарук О.В.
Овчарук О.В.
Овчарук О.В.
Григор’єв В. М
Григор’єв В. М
Роговик Л.Й.
Роговик Л.Й.

79
дисциплін

Усич М.Р.
Данчук В.О.
Кременчук Іван
Андрійчук О.В
Доброврольський
Володимир Волч
Дмитришин Р.М
Случик Т. А.
Ткачук А.М.
Фідейчук В. О.
Чорна О. С.
Чорна О. С.
Фідейчук В. О.
Цибулько І.Г.
Свістак В.Л.
Грималюк Б.Г.
Малахівський
Р.І.
М. Землянський,
В.В. Сінгілевич,
В.І. Никитюк

1
1

1
1
1
1

Коваль Т.В.
Коваль Т.В.
Коваль Т.В.
Яворов В.М.
Яворов В.М.

1
1

Яворов В.М
Пустова З.В.

1
1
1
1
1
1

Пустова З.В.
Пустова З.В.
Недільська У.І.
Недільська У.І.
Недільська У.І.
Недільська У.І.

1

1

Городиська
О.П.

1

1

Городиська
О.П.

1

Городиська
О.П.
Городиська
О.П.
Городиська
О.П.

1
1

1

1
1

1

Р.С. Романов,
М.В. Фабенюк,
С.С. Шестак.
Ластавчук
Вікторія
С.П. Лабазюк

1

1

Р. Чорнобай, Р.
Щукін.
Разом
Геодезії та
землеустрою

Левкун В.

1

Чубок О. І.

1
2
Соловей В.І.

0

1

Разом
Разом ФАТіП
Машиновикористання
в агропромисловому
комплексі

1

0

Додурич
В.В.

0
0

0
0

Інженерно-технічний факультет
1
Ткач О.В.
Борис
М.М.

Ангельський
О.В.
Атаманюк Ю.В.
Волощук О.О.
Ганущак Д.Ю.
Касіянов В.В.

1
20
2
3
6
4

Овчарук О.В.

2

2

8
2

8
2

Потапський
Ю.В.
Кушнірук Т.М.
Петрище О.І.
Лобунько Ю.В.

8
2
3
6
4

27
60

3

0
5

0

0
15

27
75

Лаврук В.В.
Лобанова О.П.
Трач І.В.
Додурич В.В.

1

Ткач О.В.

1
1
1
1

Ткач О.В.
Ткач О.В.
Ткач О.В.
Ткач О.В.

80
Коваль Т.М.

1

1

Романюк А.М.

1

1

Кондрюк С.Ю.

1

1

1

1

Корнійчук М.В.

Разом
Ремонту машин та
обладнання

Вінницький В.В.
Войтов В.О.М
Пилип М.Б
Ранюк М.О.
Гуцол А.В.
Слива О.В.
Якубов І.О.
Любарчук О. В.
Городовий Д.І.
Шпак О. В.
Якубов І.О.
Любарчук О.В.
Блонський М.Б.
Гаращук В.І.
Гриценко Я.В.
Гармазій О.В.
Касіянов В.В.
Сірант В.М.
Солоненка І.М.
Казьмір В.В.
Кудерський П.О.
Шакін Д.О.
Яцко І.Д.
Калинюк В.В.
Опанчук О.Л.
Андрусяк О.М.
Воєвідко М.Д.
Радченко Б.С.
Лісовий С.М.
Качуровський
О.В.
Каденюк Я.Ю.
Павлюк О.В.
Янчишин А.О.
Гордіца А.М.
Кулик І.А.
Місюра В.А.
Попович Д.С.
Гуцало І.А.
Літвінов О.В.
Мельник О.Г.
Гофман А.А.
Шупарський
О.В.
Главацький О.С.
Головатий В.В.

1

2

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

2
2
1
1

1
1

4

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Грушецький
С.М.
Грушецький
С.М.
Грушецький
С.М.
Грушецький
С.М.
Борис М.М.
Борис М.М.
Борис М.М.
Борис М.М.
Борис М.М.
Семенов О.М.
Семенов О.М.
Семенов О.М.
Семенов О.М.
Семенов О.М.
Змєєва І.М.
Змєєва І.М.
Підлісний В.В.
Підлісний В.В.
Підлісний В.В.
Підлісний В.В.
Підлісний В.В.
Підлісний В.В.
Підлісний В.В.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.

1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Бончик В.С.
Корчак М.М.

1
1

Корчак М.М.
Кроль В.О.
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Разом
Сільськогосподарських
машин і механізованих
технологій
Разом
Енергетики та
електротехнічних
систем в АПК

Кульчицький І.С.
Кошинський В.І.
Шульган А.В.
Кульчицький І.С.
Непийвода А.О.
Пасічник В.П.
Бескидевич Д.О.
Величко В.І.
Голинський О.В.
Гуцол М. І.
Ковальчук Р.В.
Ліщук Д.О.
Остапенко Ю.І.
Пілуйко М.В.
Рештованюк І.В.
Рудик Р.Р.
Серкизюк Д.В.
Сидорук А.В.
Шульган А.В.
Язловіцький В.В.
Гороховський
В.В.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0

0

44

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0

38

55
38

0
-

0
-

0
-

38
+

0
-

0
-

38
1

Баламутовський
Д.В.
Велесевич П.В.

-

-

-

+

-

-

1

-

-

-

+

-

-

1

Вербовий В.О.

-

-

-

+

-

-

1

Воляновський
В.С.
Гаврилюк С.О.

-

-

-

+

-

-

1

-

-

-

+

-

-

1

Гнатюк В.І.

-

-

-

+

-

-

1

Гончар В.М.

-

-

-

+

-

-

1

Гораш А.Р.

-

-

-

+

-

-

1

Адамчук О.П.

Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.
Федірко П.П.

К.т.н. доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент Панцир
Ю.І.
к.т.н., доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гарасимчук І.Д.
старший
викладач
Богуцький В.С.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., асистент
Козак О.В.;
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Горівчук Я.В.

-

-

-

+

-

-

1

Грузєва А.І.

-

-

-

+

-

-

1

Давидов Д.О.

-

-

-

+

-

-

1

Дубіцький І.І.

-

-

-

+

-

-

1

Дутченко А.І.

-

-

-

+

-

-

1

Дьячук С.Ю.

-

-

-

+

-

-

1

Зельська В.В.

-

-

-

+

-

-

1

Земляков С.О.

-

-

-

+

-

-

1

Кравець О.Ю.

-

-

-

+

-

-

1

Ксеник К.В.

-

-

-

+

-

-

1

Куденський Г.О.

-

-

-

+

-

-

1

Кузьма І.М.

-

-

-

+

-

-

1

Метельницький
В.Л.

-

-

-

+

-

-

1

Мізюк В.В.

-

-

-

+

-

-

1

Мозиль Л.Р.

-

-

-

+

-

-

1

Муляр В.В.

-

-

-

+

-

-

1

к.с.-г.н.,
асистент
Вільчинська
Д.В.
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент Панцир
Ю.І.
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент Панцир
Ю.І.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Дубік В.М.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В., асистент
Голобродський
А.В.
к.т.н., доцент
Дубік В.М.
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент
Потапський
П.В.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., асистент
Козак О.В.;
к.с.-г.н.,
асистент
Вільчинська
Д.В.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., асистент
Козак О.В.;
к.с.-г.н.,
асистент
Вільчинська
Д.В.
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент Панцир
Ю.І.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
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Насейкін М.А.

-

-

-

+

-

-

1

Паламар В.В.

-

-

-

+

-

-

1

Пасло А.А.

-

-

-

+

-

-

1

Пастух П.І.

-

-

-

+

-

-

1

Полудняк О.В.

-

-

-

+

-

-

1

Прощук О.О.

-

-

-

+

-

-

1

Пятковський
В.В.
Рожевич І.В.

-

-

-

+

-

-

1

-

-

-

+

-

-

1

. Сандуляк І.В.

-

-

-

+

-

-

1

Сапрун В.О.

-

-

-

+

-

-

1

Сельський В.В.

-

-

-

+

-

-

1

Семенів С.В.

-

-

-

+

-

-

1

Соловій В.І.

-

-

-

+

-

-

1

Солоненко В.В.

-

-

-

+

-

-

1

Тарасевич М.Р.

-

-

-

+

-

-

1

Тетервак А.А.

-

-

-

+

-

-

1

Тимчук В.М.

-

-

-

+

-

-

1

Тітко В.І.

-

-

-

+

-

-

1

доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент
Потапський
П.В.
к.т.н., асистент
Козак О.В.;
к.с.-г.н.,
асистент
Вільчинська
Д.В.
асистент
Горбовий О.В.
ст. викладач
Богуцький В.С.
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент Панцир
Ю.І.
ст. викладач
Богуцький В.С.
к.т.н., доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гордійчук І.Й.
: к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
ст. викладач
Богуцький В.С.
к.т.н., доцент
Гордійчук І.Й.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
Гарасимчук І.Д.
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Разом
Охорони праці та
фізичного виховання

Тітко І.І.

-

-

-

+

-

-

1

Ткачук Д.В.

-

-

-

+

-

-

1

Федоров А.М.

-

-

-

+

-

-

1

Федорчук О.А.

-

-

-

+

-

-

1

Федус А.С.

-

-

-

+

-

-

1

Фурманчук І.І.

-

-

-

+

-

-

1

Христоріз Д.О.

-

-

-

+

-

-

1

Чекалов Я.І.

-

-

-

+

-

-

1

Чепесюк І.В.

-

-

-

+

-

-

1

Чорпіта Л.А.

-

-

-

+

-

-

1

Шевчук А.Ю.

-

-

-

+

-

-

1

Шелест І.Ю.

-

-

-

+

-

-

1

Шершун В.В.

-

-

-

+

-

-

1

Яковишин М.О.

-

-

-

+

-

-

1

Микола
Белінський
Василь Паламар

-

-

-

+

-

-

1

-

-

-

+

-

-

1

Дмитро
Христоріз

-

-

-

+

-

-

1

0

0

0

0

0
1
1
1
1
1

0

60
1
1
1
1
1

Коваль І.О.
Шмельков В.А.
Довганюк А.В.
Миклащук Д.В.
Продан О.І.
Болюх О.М.
Савчук О.В.
Руснак О.М.

1
1

1
1

к.т.н., доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент
Потапський
П.В
ст. викладач
Богуцький В.С.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент
Потапський
П.В.
: к.т.н., доцент
Гарасимчук
І.Д.; к.т.н.,
доцент
Потапський
П.В.
к.т.н., доцент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент
Потапський
П.В.; к.т.н.,
доцент
Михайлова
Л.М.
к.т.н., доцент
В.М. Дубік
асистент
Горбовий О.В.
ст. викладач
Богуцький В.С.
Козак О.В.,
к.т.н., асистент
Гарасимчук І.Д.
к.т.н., доцент,
Дубік В.М.
к.т.н., доцент
Марущак А.М.
Марущак А.М
Марущак А.М
Марущак А.М
Марущак А.М
Тиш М.А
Тиш М.А
Супрович М.П.
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Разом
Професійної освіти

Кушнір І.О.
Холодюк В.О.
Зеленецький Д.О.
Чижовський Б.
Яровий М.М.
Козачук Ю.Ю.
Петришин В.С.
Тернавський Я.І.
Халявко О.
Григорєв А.С.
Слобода П.І.
Козьменко С.В.
Яцков А.
Гросуляк В.І.
Дзидз Л.
Боднар Д.С.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Борецький В.В.
Закревський Н.В.

1
1

1
1

Бегеревич С.А.
Березніцький
Д.В.
Грицина М.В.
Дзекар О.А.
Наконечний Б.М.
Рачук Б.В.
Слотвінський
А.В.
Ткач В.О.
Ферук Д.С.
Харатін В.Д.
Вербухівський
І.В.
Прокопов В.В.
Веліженков В.С.
Лижнюк В.Р.
Дутчак М.Р.
Голіней В.В.
Слизюк В.І.
Солоділов М.М.
Корольков А.
Боднар Д.
Ферук М.
Свистак В.
Закревський Р.
Попович Д.
Левчук Н.
Фідейчук О.
Грималюк Б.Г.
Закревський Н.В.
Костюк В.О.
Степанова І.А.

Супрович М.П.
Супрович М.П.
Супрович М.П.
Супрович М.П.
Замойська К.В.
Замойська К.В.
Замойська К.В.
Замойська К.В.
Кирилюк Р.М
Окіпняк А.С.
Окіпняк А.С.
Бурлюк В.В.
Хрунь Т.В.
Хрунь Т.В.
Андреєв С. А.
Цимбалістий
В.М.
Степанков С.П.
Хомовський
О.І.

0
-

0
-

0
-

0
1
1

25
-

0
-

25
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1

-

-

1
1
1
1
1

Дуганець В.І.
Дуганець В.І.
Дуганець В.І.
Дуганець В.І.
Дуганець В.І.

-

-

-

1
1
1
1

-

-

1
1
1
1

Дуганець В.І.
Дуганець В.І.
Дуганець В.І.
Дуганець В.І.

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дуганець В.І.
Ляска О.П.
Ляска О.П.
Ляска О.П.
Ляска О.П.
Ляска О.П.
Ляска О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Прокопова О.П.
Васильєва О.М.
Васильєва О.М.
Васильєва О.М.
Васильєва О.М.

Дуганець В.І.
Дуганець В.І.
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Разом
Транспортних
технологій та засобів
агропромислового
комплексу
Разом
Тракторів, автомобілів
та енергетичних
засобів

Свістак В.Л.
Семенюк М.М.,
Онищук А.Ю.

1
1

1
1

Васильєва О.М.
Васильєва О.М.

Фідейчук В.О.
Цибулько І.Г.
Яцишин О.І.,
Піскунова І.М.

1
1
1

1
1
1

Васильєва О.М.
Васильєва О.М.
Васильєва О.М.

Грановська Д.О.,
Осадець О.А.

1

1

Васильєва О.М.

Тетерук О.Б.

1

1

Шалашов О.О.

1

1

Красуцький
О.М.
Красуцький
О.М.

0

0

38

0

0

39

57

0
56

0
Бегеревич С.А.

0
-

0
-

0
-

57
1

0
-

0
-

56
1

Березніцький
Д.В.
Грицина М.В.
Дзекар О.А.
Наконечний Б.М.
Рачук Б.В.
Слотвінський
А.В.
Ткач В.О.
Ферук Д.С.
Харатін В.Д.
Вербухівський
І.В.
Прокопов В.В.
Джерелейко
Гнат

-

-

-

1

-

-

1

Дуганець
Віктор
Іванович
-“-

-

-

-

1
1
1
1
1

-

-

1
1
1
1
1

-“-“-“-“-“-

-

-

-

1
1
1
1

-

-

1
1
1
1

-“-“-“-“-

-

-

-

1
1

-

-

2
1

Остафійчук Олег
Севастьянов Ігор
Кравчук К.О.
Поплавська В.І.

-

-

-

1
1
1

1
-

-

1
1
1
1

-“Краснолуцький
Петро
Петрович
-“-“-“Майсус Василь
Володимирович

Земляков С.О.
Катревич Г.Ю.
Сельський В.В.

0
2

0
0

0
38

1
1
1
19
181

1
30

0
43

1
1
1
21
274

Разом
Разом
Менеджменту,
публічного управління
та адміністрування

0

Савова А.В.
Нестерук К.П.
Трач М.
Білецька А.

Економічний факультет
1
Чикуркова
А.Д.
1

Чикуркова
А.Д.

1
2
2

-“-“-“-

Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
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Коваль І.
Матвієць К.
Монахов І.
Статкевич А.
Щегельський М.
Варфоломєєв Д.
Дешева О
Ільєв О.
Малик М.
Синчишина Л.
Черкавська В.
Бочкарьова О.В.
Савова А.В.
Нестерук К.П.
Пасека К.
Лаврук С.
Трач М.О.
Пасека К.О.
Черкавська Г.Л.
Довгань О.
Олійник Л.
Пасека К.
Процюк О.
Савова А.
Сніховська Т.
Трач М.
Антименюк А.
Боднар М.
Годнюк С.
Головатюк І.
Граматюк А.
Трач М

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Статкевич Л. П.

1

1

Стрельбицький
В. В.
Дичаківський А.
М.
Березовський Д.

1

1

1

1

Джулій А.

1

1

Бонюк К.

1

1

Єреміца Н.

1

1

Камінська М.

1

1

Статкевич А.

1

1

Нестерук К.

1

1

Шимкова Ю.

1

1

Кржемінська К.

1

1

1

Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Чикуркова А.Д.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Лаврук О.С.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Покотильська
Н. В.
Кучер О.В.
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К.
Мальченко Д. К.
Грень І.
Джулій А.
Камінська М.
Нестерук К.
Трач М.
Єлєнков О.
Савова А.
Олійник Д.
Пасека К.
Хоркавий С.
Бідна Н.І.
Бойко А.І.
Бобровська С.А.
Попова Н.М.
Березкіна К.В.

Разом
Інформаційних
технологій

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Богдан Р.В.

1

1

Белінський В.О.

1

1

Пасека К.О.

1

1

Костащук Я.Я.

1

1

Головатюк І.В.

1

1

Трач М.

1

1

Джулій А.

Разом
Економіки,
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності
Разом
Фінансів, банківської
справи та страхування

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Гундер Сергій
Юрійович

1

1
1

0
Марусей
Т.В.

53
98

19

6

56
98

0
1
1
1
1
1
5

1

0

98

0

0

98

0

0

49
1

0

0

49

Котик Тарас
Васильович

1

Осадчук
Михайло
Степанович
Репешко Марія
Іванівна

1
1

1

Романюк Дмитро
Васильович

1

1

Боршуляк А. М.
Олійник С. С.

1
1

1
1

Кучер О.В.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Славіна Н.А.
Гоголь Т.В.
Гоголь Т.В.
Гоголь Т.В.
Гоголь Т.В.
Прокопчук
Л.М.
Прокопчук
Л.М.
Прокопчук
Л.М.
Прокопчук
Л.М.
Прокопчук
Л.М.
Прокопчук
Л.М.
Прокопчук
Л.М.

0
Рудик
Володимир
Касянович
Рудик
Володимир
Касянович
Рудик
Володимир
Касянович
Рудик
Володимир
Касянович
Рудик
Володимир
Касянович
Будняк Л. М.
Будняк Л. М.
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Будняк В. В.
Дончевська А.В.
Дутка Л.Б.
Прокопчук П.О.
Стрілецький
І. П.
Кушнір І.А.
Білюк Віталій
Яцентюк А.В.
Чернега Діана
Алімова М.В.

Разом
Інфекційних та
інвазійних хвороб

0
6

1
1
1

0
6

0
2

0
0

Боршуляк А.С.

-

-

-

-

1

-

1

Горбань М.С.
Кожин В.А.
Дімовчі О.В
Бойко А.Ю.
Кременчук І. Р
Боршуляк А.С.
Попов В.В.

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
-

Козік Р.О.

0
-

0
-

0

0
-

1
8
1

4
1

Гузьо А.І.

-

-

-

1

1

Лакуста В.І.

-

-

-

-

1

1

Боднарюк А.С.
Бежнар Г.М.
Танцюра А.В.
Грицюк К.О.
Токарчук Д.О.
Пшик А.М.
Розгонюк О.О.
Гаркач О.П.
Трач Т.І.
Боднар В.В.

-

-

-

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Калинчук П. І.
Разом
Ветеринарного
акушерства,
внутрішньої патології
та хірургії

3
22

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
218

1
1
1
1
1
1
14
214

Разом
Разом
Нормальної та
патологічної фізіології
і морфології

1

Просяна Т.С.
Сирота А.О.
Солтис О.В.
Костюк В. О.
Панчук Б. В.
Журавель В. А.
Білик О. П.
Боршуляк А. С.
Стефанишин О.
В.
Лисюк Н.В.
Базюк І.М.
Харабара А.А.

1
1
1

0

0

0

-

-

-

4
1
1
1
1
1
1
1
-

-

-

-

1
-

1
4

1
1
1
1
10

1
1
10

1
1
1
1
1
1
1
1

Будняк Л. М.
Гаврилюк В.М.
Гайбура Ю.А.
Гайбура Ю.А.
Гайбура Ю.А.
Гайбура Ю.А.
Савіцька С.І.
Савіцька С.І.
Савіцька С.І.
Дранус В.В.
Дранус В.В.

Дячук Н.Б.
Савчук Л.Б.
Савчук Л.Б.
Савчук Л.Б.
Кузняк Г.М.
Кузняк Г.М.
Кузняк Г.М.
Кузняк Г.М.
Чепурна В.А.
Керничний
С.П.
Керничний
С.П.
Желавський
М.М.
Боднар О.О.
Горюк В.В.
Горюк В.В
Мізик В.П.
Мізик В.П.
Степанов О.Д.
Степанов О.Д.
Степанов О.Д.
Смоляк В.В.
Смоляк В.В.

-

2
1
2
2
1
1
2
1
1
1

Карчеська Т.М.
Карчеська Т.М.
Карчеська Т.М.
Просяний С. Б.
Просяний С. Б.
Просяний С. Б.
Просяний С. Б.
Просяний С. Б.
Просяний С. Б.

-

2
1
1

Забарна І.В.
Забарна І.В.
Забарна І.В.
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Саулко І.А.
Разом
Мікробіології,
фармакології і гігієни
тварин

Разом
Годівлі, розведення
тварин та технології
кормів

Разом
Технології
виробництва і
переробки продукції
тваринництва
Разом
Разом
Математичних
дисциплін і
моделювання

Разом
Фізики і
загальнотехнічних
дисциплін

Михайловський
Т.Б.
Дубінець А.П.
Михалків В.В.
Гринчевська
А.А.
Урбан Л.В
Музика Д.В.
Шмата Я.Б.
Строяновська
Л.В.
Надвірняк В.М.
Копиця М.В.
Борщ В.О.
Гарзель О.М.
Грановська Д.О.
Звездіна Ю.А.
Мельник П.І.
Осадець А.О.
Осташ В.І.
Слободенюк Н.Д.
Степанюк К,С.

0
-

0
-

0
-

8
-

1
9
1

0
-

1
17
1

Бетлінська Т.В.

-

-

-

-

1
1
1

-

1
1
1

Решетник А.О.
Решетник А.О.
Супрович Т.М.

-

-

-

-

1
1
1
1

-

1
1
1
1

Супрович Т.М.
Супрович Т.М.
Слюсар Н.В.
Слюсар Н.В.

0

0

0

0

1
1
10

0

1
1
10

Слюсар Н.В.
Слюсар Н.В.

0

1
1
1
1
1
1
1
1
8

0

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Цвігун А.Т.
-//Саєнко В.П.
Цвігун А.Т.
Шуплик В.В.
Цвігун А.Т.
Шуплик В.В.
Цвігун А.Т.

0

0

0

15
0
0

0
0

0
0

0
12

15
60

37
0
14

37
78

Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки
Іванов В.
1
1
Семенюк М.
1
1
Лющненко Т.
1
1
Мельник В.
1
1
Щупарський О.
1
1
Висоцька І.

1

Тітко В.І.

1

1

Тітко І.І.

1

1

Чорпіта Л.А.

1

1

Федоров А.М.

1

1

Скрипник Е.
Франчу І.

1
1
12

Куцимір В.І
Рудий Д.А.
Вівчар Р.В.
Гончарук А.

0

0

0

1

1

0

Решетник А.О.

1
1
8

4
1
1
1
1

Громик А.П.
Громик А.П.
Мозолюк А.І.
Мозолюк А.І.
Семенишина
І.В.
Семенишина
І.В.
Семенишина
І.В.
Семенишина
І.В.
Семенишина
І.В.
Семенишина
І.В.
Марчук Н.А.
Марчук Н.А.
Девін В.В.
Девін В.В.
Ткачук В.С.
Збаравська
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Боднар Д.

1

1

Дорощук В.

1

1

Коріневський Ю.

1

Назарій Г.

1

Поплавська В

2

2

Романюк В.

1

1

Солоненко В.

1

1

Кухарук М.

2

2

Разом
Разом

Висоцька І.
0
0

0
0

0
0

1
10
55

0
0

0
8

1
15
52

Всього ПДАТУ

10

2

38

522

117

86

697

П’ятий

рік

підряд

наш

заклад

є

базовим

для

Л.Ю.
Збаравська
Л.Ю.
Збаравська
Л.Ю.
Скоробогатов
Д.В.
Скоробогатов
Д.В.
Семенишена
Р.В.
Семенишена
Р.В.
Семенишена
Р.В.
Семенишена
Р.В.
Слободян С.Б

проведення

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
“Економіка сільського господарства та АПК”.
Протягом

звітного

року

науково-педагогічними

працівниками

університету захищено 12 дисертацій, з яких 2 – докторські (табл. 3.8).
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Таблиця 3.8
Захист дисертацій співробітниками і здобувачами Подільського державного аграрно-технічного університету

№
з/п
1

Прізвище, ім’я,
по батькові
2

Науковий
ступінь
3

1.

Лаврук Віталій
Валерійович

Доктор економічних
наук

2.

Пую Василь
Лазарович

Доктор
сільськогосподарських
наук

3.

Дранус Валентин
Вікторович

Кандидат економічних
наук

4.

Печенюк Алла
Петрівна

Кандидат економічних
наук

5.

Нісходовська Олена
Юріївна

Кандидат економічних
наук

6.

Крачан Тетяна
Михайлівна

Кандидат хімічних
наук

7.

Дуда Галина
Богданівна

Кандидат економічних
наук

8.

Горіховський
Максим

Кандидат економічних
наук

Спеціалізована
вчена рада
4
5
Економічна модернізація тваринництва Д 71.831.02 Подільський
як умова продовольчого забезпечення
державний аграрнонаселення України
технічний університет
Наукові основи формування та
Д 27.361.01 ННЦ
використання кормових фітоценозів у
«Інститут землеробства
Лісостепу Західному
НААН»
Д.26.350.02 в
Страхування як інструмент зниження
Національному
виробничо-господарських ризиків у
науковому центрі
сільськогосподарському виробництві
«Інститут аграрної
економіки»
Д 71.831.02 Подільський
Формування стратегії розвитку
державний аграрносільського зеленого туризму
технічний університет
К 26.142.03
Конкурентоспроможність підприємств по
Міжрегіональна академія
вирощуванню круп’яних культур
управління персоналом
Д 35.051.10 Львівський
Фазові рівноваги і кристалічна структура
національний
сполук у системах Y–{Cu, Ag}–Al, {Y,
університет
La}–Ag–Ga та споріднених
імені Івана Франка
Формування, використання та розвиток
Д 71.831.02 Подільський
трудового потенціалу
державний аграрносільськогосподарських підприємств в
технічний університет
системі інноваційної економіки
Стратегічне управління
Д 71.831.02
конкурентоспроможністю фермерських
Подільський державний
Тема

Дата захисту
6
10.05.2018
20.09.2018

14.02.2018

11.05.2018
21.06.2018

03.07.2018

31.08.2018
5.10.2018

93
№
з/п
1

Прізвище, ім’я,
по батькові
2
Володимирович

Науковий
ступінь
3

Тема
господарств

4

Фень Катерина
Сергіївна

Формування і зміцнення економічної
Кандидат економічних
безпеки підприємств харчової
наук
промисловості

10.

Колінчук Руслан
Васильович

Поліморфізм гена BOLA-DRB3 у зв’язку
Кандидат
із схильністю і стійкістю до
сільськогосподарських
некробактеріозу в популяціях корів
наук
української чорнорябої молочної породи

11.

Драбик Оксана
Миколаївна

Державне регулювання пенсійного
Кандидат економічних
забезпечення в контексті соціального
наук
захисту сільського населення

12.

Бєлко Ігор
Антонович

Кандидат економічних Стратегічне управління розвитком
наук
сільськогосподарських підприємств

9.

Спеціалізована
вчена рада
5
аграрно-технічний
університет
Д 71.831.02 у
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Д 27.351.01
Інститут розведення та
генетики тварин
ім. М.В. Зубця
Д 71.831.02
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Д 71.831.02
Подільський державний
аграрно-технічний
університет

Дата захисту
6

5.10.2018

16.10.2018

13.12.2018

14.12.2018

94
Продовжують функціонувати університетські видання: основний
університетський журнал – “Подільський вісник: сільське господарство,
техніка, економіка”, наукові журнали “Інститут бухгалтерського обліку,
контроль та аналіз в умовах глобалізації”, “Економічний дискурс”
“Професійно-прикладні дидактики”.
Згідно з наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 року, ці видання
включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України
строком на 2 роки.
Університетом

заплановано

низку

заходів,

спрямованих

на

популяризацію університетських видань, зокрема їхнє представлення у
провідних міжнародних наукометричних базах даних і каталогах. Інтеграція
університетських видань до світового наукового простору дасть змогу
перереєструвати їх у МОН України та отримати статус фахового видання
категорії «Б».
Інформаційне

забезпечення

наукової

діяльності

університету

спрямоване на реалізацію пріоритетних напрямів наукової і науковотехнічної діяльності. Для цього: 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. З 11 жовтня 2018 року університет включено до переліку
закладів вищої освіти України, яким надано доступ до електронних наукових
баз даних Scopus і Web of Science.
3.2.

Робота аспірантури та докторантури
В університеті навчається 84 аспіранти, із них – 39 з відривом від

виробництва (3 із них на комерційній основі), 45 без відриву від виробництва
(6 із них на комерційній основі) (табл.3.9).
Функціонує докторантура за 3 спеціальностями, де навчається 5
докторантів (2 – агрономія; 2 – економіка, 1 - менеджмент) (табл. 3.10).
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Таблиця 3.9
Кількість аспірантів, прийом і випуск

Найменування
спеціальностей

А

Код
№
спеціальрядка
ності

Б

Усього

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

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

Кількість аспірантів на кінець
звітного року за формами
навчання

вечірньою та заочною

денною

вечірньою та
заочною

усього

у тому числі
з захистом
дисертації

усього

В

1

2

3

4

5

у тому
числі
з захистом
дисертації
6

101

13

12

Кількість
Кількість
Кількість
жінок,
жінок, які
аспірантів ─
зарахованих
закінчили
жінок
до
аспірантуру
(з суми граф
аспірантури
(з суми граф
7 та 8)
(з суми граф
3 та 5)
1 та 2)

денною

вечірньою та
заочною

7

8

9

10

11
13

11

2

10

2

39

45

31

8

Технічні
Машини і засоби мех-ції с.-г. вир-ва
Автомобілі і трактори

05.20.00
05.05.11
05.22.02

2
2
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0

2
1
1

0
0
0

0
0
0

Сільськогосподарські
Селекція рослин
Овочівництво
Рослинництво
Кормовиробництво і луківництво
Годівля тварин

06.00.00
06.01.05
06.01.06
06.01.09
06.01.12
06.02.02

5
1
0
2
1
1

2
1
0
1

4
0
0
2
0
2

1
0
0
1
0
0

1
0
0
0
0
1

5
0
2
1
0
2

3
0
1
1
0
1

3
1
0
1
1
0

Економічні
Економіка і упр-ня підприємствами
Економіка та упр. нац. госп-вом

08.06.00
08.00.04
08.00.03

1
1
0

5
5
0

1
1
0

2
1
1

1
1
0

2
1
1

5
5
0

Ветеринарні
Патологія, онкологія і морфологія
Ветакушерство

16.00.00
16.00.02
16.00.07

3
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Всього
по
ліцензованим
спеціальностям
Агрономія
Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
Економіка
Менеджмент
Ветеринарна медицина
Професійна освіта

13

12

36

37

26

13

201
204

4

4

13

12

11

5

2

1

5

5

2

1

051
073
211
015

2
1
2
2

2
3
2
0

6
2
5
5

8
7
5
0

5
1
5
2

3
2
2
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Таблиця 3.10

Кількість докторантів, прийом і випуск

Найменування
спеціальностей

Код
спеціальності

№
рядка

Кількість осіб,
зарахованих до
докторантури
у звітному році

А

Б

В

1

301

3

Усього

Кількість осіб, які закінчили
докторантуру у звітному році
у т.ч. із захистом
усього
дисертації
2
3

Кількість докторантів на кінець
звітного року

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

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

усього

із них жінок

4

5

6

7

3

5

3

2

2

1
1

0
0

0
0

1
0

1

1

Економіка та управління підприємствами
Рослинництво

08.00.04
06.01.09

Агрономія

201

1

2

1

Економіка

051

1

2

2

Менеджмент

073

1

1

1
1
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У 2018 році вступило на навчання 25 аспірантів: 13 з відривом від
виробництва (1 із них на комерційній основі), 12 без відриву від виробництва
(вечірня форма) (2 із них на комерційній основі). Усі аспіранти атестовані на
відповідних кафедрах та вчених радах факультетів.
У 2018 році 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, 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти та 05.05.11 – машини і засоби механізації с.-г.
виробництва).
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
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
07 Управління та адміністрування
073 – Менеджмент
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Таблиця 3.11
Порівняльна таблиця кількості аспірантів за 2012...2018 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

3.3.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90

93

85

88

81

84

72

75

75

76

67

75

18

18

10

12

11

9

27

27

19

29

23

25

24

22

19

25

20

22

3

5

-

4

3

3

21

24

27

36

27

21

17

19

19

34

24

16

4

5

8

2

3

5

Міжнародні науково-технічні та економічні зв`язки
Одним з основних напрямів діяльності Подільського державного аграрно-

технічного університету є розвиток міжнародного співробітництва, підготовка
студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.
Міжнародна діяльність університету спрямована на забезпечення його
інтеграції

з

міжнародною

університетською

спільнотою,

отримання

університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах
Болонського процесу і Європейської інтеграції.
Виконання відповідних завдань в навчальному процесі полягає в:
1.

Розширенні географії міжнародного співробітництва за рахунок

розробки нових угод та договорів щодо співпраці із іноземними закладами
освіти, дослідницькими центрами, організаціями, фірмами тощо та активізація
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роботи університету щодо вступу у міжнародні освітні організації, асоціації,
програми, фонди тощо.
Так, у 2018 році було укладено або поновлено наступні міжнародні угоди
по співпраці:


Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння з Варшавським

університетом природничих наук, Польща (від 27.09.2018 р.);


Угода про співпрацю з Білоруською

державною аграрною

академією, Білорусь (від 1.03.2018 р.);


Угода про співпрацю з Державним університетом в Тарнові,

Польща (від 20.11.2018 р.);


Угода про співпрацю з Інститутом Нафти та Газу – Національним

дослідним інститутом, Польща (від 25.10.2018 р.).
2.

Застосуванні досвіду провідних зарубіжних вузів у визначенні

спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу
університету загалом;
3.

Висвітленні

суспільно-політичних,

правових,

економічних,

філологічних, культурологічних, історичних та інших проблем з урахуванням
світового досвіду, в контексті взаємин України з іншими державами;
4.

Поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок

побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим
англійська мова є обов’язковою до вивчення на всіх факультетах та інститутах
університету;
5.

Викладання іноземних мов здійснюється із залученням фахівців -

носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за
міждержавними угодами і за домовленостями з посольствами та іншими
установами і навчальними закладами зарубіжних країн, Корпусом Миру США в
Україні;
Так, відповідно до укладеної Угоди між Корпусом Миру Сполучених
Штатів Америки в Україні та Подільським державним аграрно-технічним
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університетом в рамках Проекту навчання англійської мови протягом 2018 р.
волонтерка Клер Елізабет Маннінг служила в університеті.
За цей період волонтерка:
•

провела більш ніж 300 занять в парі з викладачами англійської мови

університету за методикою “Team-teaching”;
•

організувала більш ніж 100 засідань рівневих англомовних

дискусійних клубів для студентів та викладачів університету;
•

ініціювала

проходження

короткострокового

англомовного

стажування для викладачів англійської мови кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін;
•

ініціювала та реалізувала декілька соціальних проектів з метою

профорієнтаційної діяльності, таких як: «Англійські оповідання для дітей з
піснями та художньою творчістю»; акція «Прибери місто» до дня Землі тощо;
•

прийняла участь в науковому пікніку у вишиванці;

•

виграла грант на отримання 200 англомовних підручників та книг

від бібліотек США.
6.

Проведенні лекційних та семінарських занять англійською мовою;

Так, знаковою подією минулого року було проведення англомовної лекції
доцeнтом кафедри «Облік і аудит», к.е.н. Борковською В.В. на тeму: 'Costvolume-profit analysis'.
7.

Забезпечені

виконання

програм

короткострокового

та

довгострокового стажування викладачів та студентів за кордоном;
Так, за 2018 рік міжнародне стажування пройшли 32 викладачі
університету (табл. 3.12).

Таблиця 3.12
Міжнародне стажування НПП університету за 2018 ріц у розрізі кафедр
Факультет

Кафедра, відділ тощо

Проходили

(інститут)
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Геодезії та землеустрою
Рослинництва, селекції та насінництва
Екології, карантині і захисту рослин
Факультет агротехнологій і
Садово-паркового господарства, землеробства
природокористування
іґрунтознавства
Агрохімії, хімічних та загальнобіологічних
дисциплін
Факультет ветеринарної
медицини та технологій у Інфекційних та інвазійних хвороб
тваринництві
Економіки, підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Економічний факультет
Фінансів, банківської справи і страхування
Інформаційних технологій
Машиновикористання в АПК
Енергетики та електротехнічних систем в АПК
Інженерно – технічний
Транспортних технологій та засобів АПК
факультет
Професійної освіти
Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
Навчально-науковий
Соціально-гуманітарних дисциплін
інститут підвищення
кваліфікації та
Фізики і загальнотехнічних дисциплін
перепідготовки
Разом

стажування
в іноземних
ЗВО
3
1
2
2
1
2
2
1
3
1
2
1
2
1
4
4
32

Серед іноземних закладів вищої освіти, котрі стали базами міжнародного
стажування для НПП університету є: Варшавський університет природничих
наук (м. Варшава, Польща), Аграрний університет в Кракові (м. Краків,
Польща), Університет Сівітас (м. Варшава, Польща), Університет Кардинала
Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща), Економічний Університет в
Кракові Кракові (м. Краків, Польща), Вища школа бізнесу – Національний
університет Луїса (Новий Сонч, Польща).
Важливі події міжнародного значення в університеті в 2018 році:
•

із дружнім візитом у ПДАТУ перебувала делегація із організації

G'S-Naturally Fresh (Велика Британія).
•

проведено семінар «Школа молодого науковця – 2018». Захід

відбувся в рамках реалізації проекту Європейського Союзу «Еразмус+»
напряму Розвиток потенціалу вищої освіти/Жан Моне «Європейські індикатори
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якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» за
результатами роботи І Зимової школи Української асоціації дослідників освіти.
•

вперше проведено англомовний семінар-тренінг. Тема семінару –

«Основи подкастів». Спікером та тренером на заході був Семір Дзебо, магістр
Центрального Європейського університету, м. Будапешт.
•

відбувся дружній візит польських освітян у рамках участі в

спільному проекті «Обличчя гостинності» за фінансуванням Європейського
союзу. З польської сторони були присутні: координатор проекту «Обличчя
гостинності» Кристина Вонтроба, директор відділу освіти м. Тарнов Чеслав
Міда,

президент

Асоціації

друзів

Поділля

Олександра

Свідерска,

бібліотекар Дауброво Тарновської школи Барбара Смаза.
•

у Тель-Авівському виставковому центрі відбулася XX Міжнародна

сільськогосподарська виставка та конференція «AgriTech». Університет на
конференції представляв перший проректор Руслан Гаврилянчик.
•

співробітники кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Левицька

Вікторія Андріївна і Мушинський Андрій Броніславович прийняли участь у
ХІІІ Міжнародній конференції паразитологів, яка була організована Інститутом
паразитології Словацької академії наук спільно з Чеським товариством
паразитологів в місті Кошице (Словаччина).
•

ректор Подільського державного аграрно-технічного університету

відвідав Державний інститут імені Шимона Шимоновича в місті Замость.
•

асистент кафедри професійної освіти Олена Книш взяла участь у

навчально-тренінговій програмі “Academic Integrity in Transitional Societies” –
міжнародна школа з підвищення навиків написання наукових статей для
викладачів. Програма організована в межах Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні – SAIUP та спрямована на підвищення професійних
навичок академічного письма.
•

заступник декана економічного факультету з міжнародних зв'язків,

доцент Кучер О.В. та доцент кафедри менеджменту, публічного управління та
адміністрування Прокопчук Л.М. взяли участь у Міжнародній науковій
конференції «Економічні науки для агробізнесу та сільської економіки».

•

перший

проректор
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університету

прийняв

участь

у

проекті

«Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного
розвитку та Агентства з розвитку міжнародного співробітництва Держави
Ізраїль

(MASHAV)

та

представив

презентацію

на

тему:

«Інтеграція

виробництва, науки і освіти у садівництві та виноградарстві: Ізраїльський
досвід».
•

делегація ПДАТУ у складі 22-х осіб взяли участь у спільній V

Міжнародній

конференції

«Відновлювальні

джерела

енергії:

інженерія,

технологія, іновація», м. Криниця (Польща).
•

досягнуто домовленостей із вищим закладом освіти м.Криниця-

Здруй (Польща) про співпрацю та проведено декілька спільних конференції,
підготовлено до друку науковий збірник.
•

відбувся випуск першого номеру Міжнародної онлайн газети «Uni

Web». Це проект у якому беруть участь вищі навчальні заклади трьох країн:
України-Польщі-ОАЕ.

Ініціатором

створення

такого

задуму

виступив

Подільський державний аграрно-технічний університет.
•

Ботанічний

сад

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету взяв участь у X-му Міжнародному конгресі з питань освіти у
ботанічних садах, презентуючи свої напрацювання в напрямку головної теми
конгресу «Приведення природи до міста».
•

в Подільському державному аграрно-технічному університеті

відбулася Х Міжнародна конференція на тему: «Клімат орного поля».
Організаторами конференції виступили: Польська академія наук, Державний
університет ім. Шимона Шимоновіца (м. Замостя), Львівський національний
аграрний університет (м. Дубляни), Подільський державний аграрно-технічний
університет (м. Кам'янець-Подільський). У конференції взяли участь 38
закордонних гостей.
•

в Подільському державному аграрно-технічному університеті з

робочим візитом перебувала делегація з Данії (Підприємство «SDL», діяльність
якого сконцентрована на практичній підготовці українських студентів на
фермах Данії на чолі з директором Фрідою Соллінгвраа та помічником
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директора - Йесом Соллінгвраа спільно із Всеукраїнською Спілкою Аграрної
Молоді України (Головою Спілки - Андрієнком Миколою Івановичем,
засновником Спілки – Дебіч Оленою Павлівною та заступником Голови Спілки
– Моньком Леонідом Юрійовичем).
•

делегація

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету на чолі з ректором університету, доктором економічних наук,
професором Іванишиним В.В., перебувала з робочим візитом у Варшавському
університеті природничих наук, де своє шестимісячне стажування розпочали
доценти Левицька В. А. та Мушинський А. Б. (кафедра інфекційних та
інвазійних хвороб, факультет ветеринарної медицини та технологій у
тваринництві).
•

завідувач кафедри інформаційних технологій Цвігун І.А. та

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Рудик В.К.
проходили наукове стажування у Варшавському університеті природничих
наук (Warsaw University of Life Sciences - SGGW) в рамках участі у проекті
Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО. Під час стажування
викладачі взяли участь у науково-практичних конференціях і семінарах,
зокрема, в 4-тій Міжнародній науковій конференції «Тенденції регіонального
розвитку ЄС», науковому семінарі Інституту аграрної економіки та економіки
харчових

продуктів

«Вибрані

теоретичні

та

емпіричні

проблеми

сільськогосподарського фінансування в Польщі» під керівництвом доктора
Міхаіла Соліводи.
•

представники

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету пройшли навчання у державному інституті нафти й газу (м.
Краків, Польща). Після складання іспиту Гуцол Тарас та Кучер Олег отримали
сертифікати, що засвідчують можливість надавати консалтингові послуги в
системі KZR INIR.
•

в університеті було проведено Міжнародний науково-практичний

форум «Бджільництво України – як основа продовольчої безпеки і збереження
довкілля» із залученням німецьких партнерів.

•
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Подільський державний аграрно-технічний університет взяв участь

у 10-й Міжнародній виставці сталої енергетики центральної та східної Європи.
•
проходила

в м. Варшава у Варшавському університеті природничих наук
19-та

Міжнародна

наукова

конференція

«Diagmol-2018

«Молекулярна біологія в діагностиці інфекційних хвороб та біотехнології», у
якій приймали участь викладачі університету – Левицька Вікторія Андріївна та
Мушинський Андрій Броніславович.
•

у межах реалізації програми "Schools Online – Digital Collaborative

Learning", що здійснюється з ініціативи Міністерства освіти та Міністерства
закордонних справ Держави Ізраїль у 2018-2019 навчальному році, Подільський
державний

аграрно-технічний

університет

у

співпраці

з

Кам'янець-

Подільським ліцеєм реалізовує низку он-лайн зустрічей між старшокласниками
м. Кам'янця-Подільського та м. Емек Хефер (Ізраїль). Реалізацію проекту
забезпечує Олена Книш, кандидат філологічних наук викладач кафедри
професійної освіти університету.
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. Такою є мета відділу міжнародної та навчальновиробничої практики і працевлаштування.
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.
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В даній сфері університет діє на пiдставi чинного законодавства, в тому
числі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», наказів
Мiнiстерства освіти i науки України; «Положення про організацію навчального
процесу», Статуту університету, а також «Положення про організацію курсів
іноземних

мов

при

Подільському

державному

аграрно-технічному

університеті» та «Положення про організацію закордонного стажування
викладацького складу, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, слухачів
інституту післядипломної освіти та дорадництва, наукових співробітників
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.
У 2018 році 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, відповідна кількість яких щороку
зростає. В цілому за 2018 рік 227 здобувачів університету пройшли практику і
стажування за кордоном.
З ціллю співпраці щодо програм міжнародного обміну університет
відвідали представники підприємств і закладів освіти з Німеччини, Великої
Британії та Данії, у результаті чого було укладено угоди щодо спільної
діяльності з метою реалізації права студентів на академічну мобільність в
університеті. Завдяки цьому 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 по грантової програмі
проходження практики в Німеччині (Німецький Селянський Союз, Антьє Баух)
та досягнуто домовленостей щодо співпраці із представниками із Великої
Британії компанії «G’s Fresh» — всесвітньо відомого агрохолдингу, що
забезпечує якісною продукцією Європу й має широкий спектр партнерства з
різними країнами світу, зокрема з Великою Британією, США, Іспанією,

107
Республікою Сенегал, Польщею та Чехією. Саме в даній структурі студенти
мають змогу пройти практику, яка надасть в майбутньому велику варіативність
працевлаштування в одній з найбільших агропідприємств світу.
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. Здобувачі
університету поліпшують рівень знання іноземних мов накурсах, які діють при
університеті. Також у цьому році з’явилася можливість безкоштовно і
дистанційно займатися на курсах «Lingva.ua». Досягнуто домовленості із
керівництвом даних курсів стосовно навчання наших студентів. Уже з 1 вересня
звітного року пройшло навчання 235 осіб.
У зв’язку з інтеграцією системи вищої освіти України в європейський
освiтнiй та науковий простір, надзвичайно гостро стає питання академічної
мобiльності 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
університету 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.
Міжнародне співробітництво надає змогу підвищувати освітні, наукові та
професійні навики аспірантів, магістрантів, молодих спеціалістів, бакалаврів,
студентів, працівників університету. Укладені контракти 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
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досвіду в галузі сільського господарства, практиканти та стажери зможуть його
втілити на вітчизняних підприємствах
Провівши аналіз даних за 5 останніх років, бачимо, що кількість
учасників реалізації права академічної мобільності зросло на 1%, порівняно з
попереднім роком, а порівняно з 2013-2014 н. р. на 5,1% (табл.3.13).
Таблиця 3.13
Програми стажування та практик молодих науковців та студентів
ПДАТУ за кордоном у розрізі останніх 5-ти років
Кількість, Кількість, Кількість, Кількість, 01.09.Разом
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 29.12.
2018 рік
н. р.
н. р.
н. р.
н. р.
2018р.

Програма

Країна

“Agricultural Work
Experience in
Canada”

Канада

-

1

1

1

-

1

“Селянська
фермерська
спілка”

Австрія

-

2

2

-

-

-

“Rural Exchange
New Zealand LTD”

Нова
Зеландія

-

-

-

-

-

-

“IRWE”, “JUF”

Швеція

5

11

6

16

3

19

“CAEP”, “The Ohio
Program”,
“Worldwide
Farmers Exchange”,
“Mast
International”,
“Work&Travel”

США

8

6

28

12

-

“Atalantis”

Норвегія

25

16

26

28

12

40

“Dan-Lat Farm”,
“Travel to Farm”,
“DIC”, “Agri-Lida”,
“Peter Top”

Данія

96

73

49

40

25

65

8

5

4

12

7

19

“International Rural
Австралія
Exghange”
“Agroimpuls”

Швейцарія

2

6

7

7

1

8

“Stichting
Uitwisseling the
Netherlands”

Нідерланди

5

7

8

5

1

6

“Фермерcька
спілка”

Фінляндія

-

-

-

-

-

-
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“Apollo”, “Kals
Gof”

Німеччина

23

49

36

54

7

61

“SAWS”

Польща

8

38

18

11

-

11

180

184

185

186

56

227

Всього

З 1 грудня звітного року офіційно оголошені результати тендеру у
Великій Британії за програмою практичної підготовки наших студентів на
2019-2020 роки. Компанія, яка є партнером нашого університету підтверджена
офіційним партнером британської компанії "Concordia" в Україні для ведення
проекту. Для нашого закладу виділено 100 місць практичної підготовки на
фермах Великої Британії за різними спеціальностями. Практики розпочнуться з
квітня 2019 року по вересень 2019 року, а у 2020 році такі ж періоди практичної
підготовки для наших студентів.
Звичайно наші практиканти та стажери при оформленні на практику чи
стажування отримують відповідні стипендії, згідно укладеного договору, хоча
вони мають розуміти, що найбільш цінною для них передусім є практика, яка
надає перспективи кращого працевлаштування, як в Україні, так і за кордоном.
Згідно чинного законодавства, всі закордонні бази практик прикріплені до
іноземних університетів, а при бажанні студент може ще й отримати диплом
про навчання чи стажування і рекомендації від фермерів.
Також, на даному етапі розвитку міжнародної співпраці, ми маємо
прикласти зусилля в напрямку реалізації спільних проектів з зарубіжними
партнерами, обміну статтями у наукових журналах, які зареєстровані у
науково-метричних базах, з метою реалізації права академічної мобільності
нашими студентами.
3.4.

Звіт про наукову діяльність Науково-дослідного інституту круп’яних

культур ім. О. Алексеєвої
Науково-дослідна робота в інституті здійснювалася згідно з Законами
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими нормативноправовими документами, а також Статутом університету.
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Відповідно до затвердженого плану науково-дослідних робіт на 2018 рік,
у звітному періоді наукові співробітники інституту працювали над наступними
темами:
-

«Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill» (РК № 0116

U006279) виконання робіт за державним замовленням» (бюджетна програма
2201040 ). На збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне
надбання, на 2018 рік затверджені видатки із загального фонду державного
бюджету у розмірі 355,805 тис. грн.
-

«Агроекологічне обґрунтування елементів адаптивної технології

вирощування гречки в умовах Лісостепу західного» (РК № 0116U005793).
Науково-дослідні

роботи

було

спрямова но

на

вивчення

стійкості гречки до несприятливих абіотичних чинників середовища;
створення генетично ідентифікованого матеріалу та розшире ння
генетичного різноманіття, що надалі буде використовуватись в
селекційних програмах.
В поточному році було висіяно такі розсадники :
-

колекційний розсадник;

-

гібридний розсадник;

-

селекційний розсадник.

В колекційному розсаднику вивчали 380 сортозразків гречки різного
походження.
В гібридному розсаднику вивчали 40 гібридних комбінацій для
схрещуваня, 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 проводилися дослідження з
селекції гречки, головним завданням яких є 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
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Подільський, які пройшли перший рік перевірки в Українському інституті
експертизи сортів рослин які характеризуються високою продуктивністю.
Наукові

працівники

інституту

працювали

над

створенням

бази

паспортних даних по колекції генофонду гречки.
Основним напрямом інституту є забезпечення наукових установ,
насіннєвих

господарств

оригінальним

та

елітним

насінням

гречки,

впровадження у виробництво нових сортів, що характеризуються стабільною
врожайністю.
У 2018 р. з насіннєвими господарствами регіону заключено договори з
виробництва та реалізації насіння гречки. В звітному році дані господарства
виробили 50 тонн елітного насіння.
В інституті підготовлено 1,5 т, насіння гречки розсадника розмноження 2го року та 20,0 тонн елітного насіння гречки для реалізації в наступному році.
В інституті виконується наукова робота по господарсько-договірній темі:
«Впровадження та розмноження гречки сорту «Єлена» в умовах ТОВ
«Адамівка Агро».
За звітний період науковцями інституту видано колективну монографію
«Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Ч. 1 Гречка», та
«Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Ч. 2 Сорго і сориз»,
також спіробітниками опубліковано 12 статей.
Отримали диплом за наукову роботу «Розробка екологічно-чистої
технології безвідходного виробництва гречки» в обласному конкурсі науководослідних робіт у номінації «Наукові розробки молодих вчених»
З Українського інституту інтелектуальної власності отримано
патенти на корисну модель:
-

«Спосіб вирощування гречки»

-

«Спосіб вирощування гречки з урахуванням способу сівби і норми

висіву насіння в умовах Лісостепу західного України»
-

«Спосіб збору зерна гречки з використанням десикації в умовах

Лісостепу західного України»

3.5.
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Звіт про роботу Науково-дослідного центру «Поділля»
Науково-дослідний

центр

«Поділля»

є

структурним

підрозділом

університету і основною базою для проведення виробничого навчання,
виробничої практики, впровадження прогресивних технологій вирощування
сільськогосподарської

продукції,

механізації

трудомістких

процесів

в

тваринництві, переробки сільськогосподарської продукції.
Основними завданнями центру є:
1. Забезпечення необхідних умов для проведення виробничого навчання
та, в разі необхідності, проходження виробничої і переддипломної практики
студентів з спеціальностей і професій сільськогосподарського напрямку
відповідно до робочих навчальних планів і програм на основі високої культури
землеробства, тваринництва, переробки та зберігання сільськогосподарської
продукції, застосування світових досягнень науки і передової практики
сільськогосподарського виробництва.
2. Зміцнення матеріально-технічної бази, для забезпечення студентів і
слухачів в період їх професійно-практичної підготовки та безпечних умов
праці.
3. Дотримання Земельного кодексу (2768-14) та законодавства України,
здійснення заходів по охороні навколишнього середовища і раціональному
використанню природних ресурсів.
В структуру НДЦ «Поділля» входять такі підрозділи:
1)

Науково-дослідне поле;

2)

Лабораторія «Навчально-науковий сад»;

3)

Зооветеринарна клініка;

4)

Лабораторія «Навчально-наукова пасіка».

Всі підрозділи НДЦ «Поділля» на протязі 2018 року працювали згідно
плану та поставлених завдань керівництвом університету.
Науково-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».
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Щороку, вже традиційним, є проведення на базі НДЦ «Дня поля» –
прийомки дослідів аспірантів, докторантів та молодих вчених університету. В
цьому році кращими серед усіх дослідів були досліди закладенні по
госпдоговірній тематиці з компанією ТОВ «RAGT Semences Україна» науковопедагогічними працівниками інституту агротехнологій та природокористування
Вахняком В.С., Яворовим В.М., Хомовим М.М., Гаврилюком В.Б. та
Григорєвим

В.М..

Крім

цього

навчально-дослідне

поле

займається

вирощуванням та реалізацією зерна таких культур як озима та яра пшениця,
ярий ячмінь, соя.
Структура посівних площ у 2018 року:
озима пшениця – 25 га,
яра пшениця – 30 га,
ярий ячмінь – 30 га,
соя – 30 га,
гречка – 13 га,
колекція гречки – 2 га,
кормові культури (однорічні трави на зелений корм і сіно) – 13 га,
дослідні ділянки – 3 га.
демополя – 5 га.
Вся посівна площа займає 153 га.
Зібрано 102,5 тони озимої пшениці при урожайності 41,0 ц/га; ярої
пшениці зібрано 85 тон при урожайності 28,3 ц/га, ярого ячменю 68,0 тон при
урожайності 23 ц/га., та 51 тонну сої при урожайності 17,0 ц/га. (табл. 3.14).
Таблиця 3.14
Урожайність сільськогосподарських культур, вирощених в НДЦ
«Поділля»
№
з/п
1.

Назва
культури
Зернові
культури

Посіяно
(га)
85

Списано
(га)
0

Підлягає
до
збирання
(га)
85

Зібрано
(га)

Зібрано
(т)

Середня
урожайні
сть (ц/га)

85

255,5

30,0

в тому числі:
Озима
25
пшениця
Яра
пшениця
15
сорт
Сімкода

2.
3.
4.

5.

Яра
пшениця
сорт Діана
Ярий ячмінь
сорт
Командор
Ярий ячмінь
сорт Віраж
Зернобобові
Соя
Круп’яні
культури
Кормові
культури на
сіно та
зелений
корм
Демо поля,
дослідні
ділянки
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0

25

25

102,5

41

0

15

15

40,5

27

15

0

15

15

44,5

29,6

15

0

15

15

33,0

23,3

15
30
30
13

0
0
0
0

15
30
30
13

15

35,0

22,0

30
13

51,0
19,5

17,0
15,0

13

0

13

6,1
71,2

-

12

0

12

-

-

За період з 01.01.2018 по 29.12.2018 року реалізовано зерна на суму
1 393,493 тис. грн.
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. У зв’язку із
закінченням періоду експлуатації, в 2018 році проведено викорчовування
плодових дерев на підщепі М9 та ММ106 на площі 2,0 га.
В 2019 році планується закладка молодого саду на підготовленій площі.
Плодово-ягідна та овочева продукція лабораторії «Навчально-наукового
саду» здавалась у студентську їдальню та реалізовувалась для співробітників
університету. Зібрано плодових і кісточкових 4231 кг., овочевих 564 кг.
«Зооветеринарна клініка» є базою для проведення лабораторних та
практичних занять а також виробничих та навчальних практик студентами
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факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві. Крім цього
займається вирощуванням і реалізацією сільськогосподарських тварин,
зокрема свиней.
За поточний рік реалізовано тваринницької продукції і тварин на суму
18404 гривні.
Навчально-наукова пасіка. Загальна кількість бджолосімей навчальнонаукової пасіки складає 20 штук. Пасіка обладнана достатньою кількістю
вуликів різних модифікацій, оглядовим майданчиком, посаджено плодові
дерева, облаштовано територію. 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 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’янецьПодільської 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.
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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 покладеними на нього завданнями керівництвом університету
ботанічний сад у 2018 році проводив дослідження за такими напрямками :
-

інтродукція та акліматизація рослин

-

збереження біорізноманітття 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.
Проводилась робота по етикетуванню рослин колекційного фонду.
Загалом проетикетовано 556 видів, сортів і форм рослин відкритого і закритого
ґрунту.
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 2018 року пройшло поповнення колекцій ботанічного саду :
- лабораторія декоративного квітникарства :
1. Жоржини - 10 сортів
2. Лілії - 20 сортів
3. Хризантеми - 40 сортів;

- лабораторія дендрології :
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1. Бузок - 17 видів, сортів
- лабораторія флори і рослинності - 15 видів рослин.
В

умовах

Кам’янець-Подільського

ботанічного

саду

проводилися

інтродукційні дослідження 24 видів світової та місцевої флори, що входять до
родини Lamiaceae, сад сприяє введенню їх в культуру в зоні південно-західного
Поділля. Види місцевої флори та синантропні рослини здатні до високого рівня
насіневого відтворення і природнього вегетативного розмноження. Рослини
напівчагарники у більшості потребують поєднання насіневого та штучного
вегетативного розмноження.
В 2018 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.

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).
В 2018 році було вирощено понад 10 000 шт. розсади однорічних
квітково-декоративних рослин. Частина розсади використана для оформлення
клумб, експозиційних ділянок на території ботанічного саду, університету,
коледжів.
На базі колекції рослин лабораторії дендрології проводилися постійні
дослідження, які включають вирощування рослин з урахуванням їх біологічних
особливостей з метою підвищення їх стійкості і продуктивності.
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На протязі вегетаційного періоду заживцьовано 50 парникових рам,
зокрема – туя, ялівці, самшит, кипарисовики, біоти, гібіскус сірійський. З
метою відновлення висіяно і заживцьовано ті екземпляри, які потребують
заміни внаслідок вікових змін.
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 500 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 пложею 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 університету, коледжам університету,
проведення навчальних практик, а також консультації студентам по написанню
наукових робіт.
3.7.

Звіт про роботу наукової бібліотеки Подільського державного

аграрно-технічного університету
В 2018 році бібліотеку університету реорганізовано в наукову бібліотеку.
Директором наукової бібілотеки обрано за конкурсом кандидата історичних
наук, доцента Михайлика Артура Олександровича.
Основні напрями роботи наукової бібліотеки університету в 2018 році
передбачали:
1. Керуватися в своїй роботі чинним законодавством України, Указами
Президента, директивними документами Міністерства освіти і науки України,
наказами і розпорядженнями ректора ПДАТУ, рекомендаціями методичних
центрів, регламентуючою документацією бібліотеки і планами роботи на
поточний рік.
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2. Формування фонду інформаційних ресурсів на різних носіях.
3. Формування електронної бібліотеки, створення зручних можливостей
для використання електронних ресурсів, забезпечення доступу до світових
електронних

баз

даних.

Підвищення

рівня

інформаційно-бібліотечного

обслуговування шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів.
4. Постійне оновлення сайту бібліотеки, репозитарію, подання списків
«Нових надходжень», поновлення списків дисертацій захищених в ПДАТУ,
книжкові виставки, інформації про заходи, які відбуваються в бібліотеці, а
також інформації, корисної для користувачів.
5. Проведення аналізу фондів бібліотеки, аналізу забезпеченості
навчальних дисциплін, звітування перед адміністрацією навчального закладу
про роботу бібліотеки.
6. Постійне підвищення професійного рівень шляхом опрацювання
фахових журналів та статей; обмін досвідом; заслуховування на виробничих
зборах звітів про роботу відділів і секторів бібліотеки, участь у семінарах, які
організовує обласне методичне об’єднання бібліотек Хмельницької області.
7. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки.
Таблиця 3.15
Працівники бібліотеки (станом на 29.12.2018)
Загальна к-сть працівників бібліотеки
Повна вища освіта
в т.ч. вища спеціальна
Базова вища освіта
Середня спеціальна (фахова)
Наявність наукового ступеню,
почесного звання, тощо
Стаж роботи:
До 5 років
5-10 років
10-30 років
Понад 30 років
Працюють повний робочий день

16
11
2
9
5
1
2
5
6
3
15
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Будучи провідним підрозділом університету, бібліотека відображає рівень
його

розвитку.

Основним

в

роботі

бібліотеки

залишається

якісне

комплектування фонду інформаційними ресурсами на різних носіях.
Відзначною особливістю відділу комплектування та наукової обробки
документів, організації каталогів і бібліографії є формування фонду у двох
напрямках: змістовному та кількісному. Важливий принцип змістового
напрямку – профілювання, відповідність навчальним планам і програмам.
Кількісні критерії формування фонду визначаються з врахуванням вимог
акредитації. Всі питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням
інформації вирішуються в комплексі та тісному контакті з тими, для кого
працює бібліотека.
Неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без координації
зусиль із викладачами закладу вищої освіти, які повинні перебувати у
курсі відповідності ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що читають на
факультетах університету.
Джерела комплектування фонду наукової бібліотеки:
- придбання літератури у видавництвах;
- отримання літератури з ДУ НМЦ «Агроосвіта»;
- видання викладачів ПДАТУ;
- передплата вітчизняних періодичних видань;
- заміна книг, втрачених читачами;
- дари приватних осіб.
Велику

кількість

літератури

отримано

в

дарунок

від

науково-

педагогічних працівників університету, а також працівників інших закладів
освіти.
Для формування бібліотечного фонду необхідне одержання оперативної
інформації про нові видання. Не менш важливу роль у спілкуванні з видавничокниготоргівельними організаціями відіграє електронне листування. Саме через
е-mail здійснювалося інформування прайс-листами, новинками, акціями, а
також вирішення робочих питань.
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Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшувала
якість

формування

фонду,

проводячи

постійний

моніторинг

книгозабезпеченості навчального процесу. Ретельний облік усіх нових
надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дав
можливість

відділу

аналізувати

комплектування

фондів

навчальною

літературою.
Особлива увага приділялася книгозабезпеченню нових дисциплін.
Керуючись

навчальними

планами

факультетів,

відстежувалися

нові

дисципліни. Окремо створена електронна картотека забезпеченості навчальною
літературою дисциплін. Інформацію щодо прикріпленої літератури до
дисциплін разом із показниками книгозабезпечення відділ комплектування та
наукової обробки документів кожного семестру подавав у навчальний відділ.
Книжковий фонд в секторі наукової бібліографії складають енциклопедії,
словники, довідники, реферативні журнали, бібліографічні видання, краєзнавча
література, збірники наукових праць та праці професорсько-викладацького
складу університету, періодичні видання. В 2018 році книжковий фонд
інформаційно-довідкового відділу поповнився на 25 примірників. В звітному
році головною метою комплектування довідково-інформаційного фонду НБ
ПДАТУ

було

конференцій

поповнити
і

фонд

симпозіумів,

відсутніми

матеріалами

продовжуваними

тез

виданнями,

наукових

методичними

розробками, які видавались нашим університетом в минулі роки.
Незмінними залишались методи обслуговування за допомогою системи
каталогів та картотек, яка є частиною довідково-бібліографічного апарату
університетської

бібліотеки,

що

являє

собою

сукупність

планомірно

організованих, взаємопов’язаних між собою бібліотечних каталогів та картотек.
Для виконання читацьких запитів, картотеки потребували постійного втручання
і постійної уваги.
В секторі наукової бібліографії довідково-бібліографічний апарат (ДБА)
представлений системою картотек:


Автореферати дисертацій НБ ПДАТУ.



Дисертаційний фонд НБ ПДАТУ.
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Картотека читацьких інтересів (непрофільні теми).



Краєзнавча картотека.



На допомогу дипломнику.



Персоналії.



Систематична картотека статей.



Статті співробітників університету.



Фонд рідкісної книги.



Художня періодика.

При організації картотек відділ керувався незмінними принципами:


більш роздрібнена деталізація тих розділів УДК в яких відображені

матеріали по тематиці навчальних занять. При цьому можливі різні методи
деталізації: з застосуванням загальних і спеціальних визначників;


повний відбір матеріалів, у відповідності з тематикою;



класифікація матеріалів з таким розрахунком, щоб один і той же

інформаційний документ був відображений під декількома аспектами у
відповідності з розділами картотек. Це потребує дублювання карток, так як
інформація, відображена лише в одному розділі картотеки, зазвичай губиться
при пошуку на 50-70%.
В звітному році проведена наступна робота з картотеками:
-

Організовано

616.98:579.841.11

–

нові

рубрики:

Псевдомонас;

616-022.8

633.821

–

–

Алергічні

Ваніль;

реакції;

Прогнозування.

Програмування врожайності; 635.111.5 – Полба. Спельта; Мікотоксини;
- Було здійснено редакцію тематичної картотеки 631.31 – машини та
знаряддя для обробітку ґрунту, 631.33 – посівні машини, 635.9 – декоративні
рослини.
- На всі рубрики було написано нові роздільники.
В умовах недостатнього поповнення фондів, відділом аналізувались
періодичні і продовжувані видання з метою відбору публікацій потрібних для
задоволення потреб наших користувачів. Проводився опис інформації на
каталожні картки, які поповнюють картотеки відділу (табл. 3.16).
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Таблиця 3.16
Результати опису інформації на каталожні картки
Написано карток

4403

Поповнено карток

4403

в т.ч.
тематична

3 015

краєзнавство

149

непрофільні теми

61

на допомогу дипломнику

7

персоналії

56

співробітників

444

художня періодика

383

автореферати

263

продубльовано карток

45

Редакція

8 000

Виділено рубрик

10

Замінено роздільників і написано нових

80

Користувачам

видано

примірників 13145

інформаційних видань
На протязі року було переглянуто:
інформаційних видань

150

книг

500

журналів

400

газет

1000

Сектором наукової бібліографії (по мірі надходження літератури) велася
робота з поповнення бази даних електронного каталогу. За 2018 рік було
введено 432 нових записи. На 29.12.2018 р. база нараховує 6 522 записи.
У 2018 р. особлива увага приділялась роботі з користувачами з питань
оформлення бібліографії до курсових та дипломних робіт (надавались
консультації по якісному складанні списків використаної літератури та
правильності

написання

аналітичного

опису).

Надавалась

допомога

в
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проставлені індексів УДК до наукових робіт користувачів. В 2018 р. було
проставлено 480 індексів УДК.
Сектор комплектування та обліку документів разом з сектором
каталогізування провадили роботу зі створення та постійного оновлення
бібліотечного фонду.
Основними джерелами комплектування фонду бібліотеки в 2018 р. були:


отримання подарункових видань;



документообмін між установами, організаціями;



передплата періодичних видань;



отримання літератури з науково-методичного центру «Агроосвіта».

За звітний період бібліотечний фонд поповнився на 870 примірників книг,
669 назв на суму 33053 гривень 16 копійок та 214 примірників періодичних
видань (35 назв). Із них 199 примірників журналів (24 назви) та 15 комплектів
газет (11 назв) на суму 9281 гривню 11 копійок. Всього в 2018 році отримано
1084 примірників, 704 назви видань на загальну суму 42334 гривень 27 копійок.
Загальний фонд бібліотеки на 29.12.2018 р. склав 636041 примірників. Із
них:


книжковий фонд – 549301 (121031 назв);



фонд періодичних видань – 86740.

За структурою фонд поповнився в 2018 р.:


книг – 870 примірників (669 назв);



періодичних видань – 214 примірників (35 назв).

Книжковий фонд поповнився в 2018 р. за цільовим призначенням:


наукова література – 314;



довідкова – 86;



навчальна – 263;



програми – 37;



художня – 63;



авторефератів – 99;



ДСТУ – 0;
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методична – 8;



неопубліковані джерела – 5.

За типами:


суспільні науки – 87;



природничі – 176;



технічні – 81;



сільськогосподарські – 360;



художня література – 63;



інша – 103.

За мовами:


українською – 674;



російською – 139;



іншою – 57.

В 2018 році викладачами університету та користувачами бібліотеки, серед
яких: Іванишин В.В., Рихлівський І.П., Самокиш М.І., Овчарук В.І., Цвігун
А.Т., Гуцол Т.Д., Посітко Л.А., Циганок О.М., Полятинчук В.В., Крилов Е.К. та
інші було подаровано 510 примірників (378 назв ) книг.
За безоплатним книгообміном в 2018 році було отримано 21 примірник
(20

назв)

документів

із

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України, Миколаївського національного аграрного
університету, Одеського державного аграрного університету, Сумського
національного аграрного університету та інших вишів. Науковою бібліотекою
університету надіслано в Хмельницьку ОУНБ, бібліотеку Національного
університету

біоресурсів

і

природокористування

України,

бібліотеки

Миколаївського національного аграрного університету, Дніпровського аграрноекономічного університету, Одеського державного аграрного університету,
Сумського

національного

аграрного

університету,

Білоцерківського

національного аграрного університету 18 примірників видань (5 назв).
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З ДУ НМЦ «Агроосвіта» отримано 39 примірників (15 назв) навчальної
літератури: підручників та навчальних програм на суму 395 гривень 89 копійок.
З інших видавництв – 2 примірника (1 назва) на суму 171 гривня 70 копійок.
В межах виділених коштів з передплати періодичних видань було
отримано 214 примірників (35 назв) періодичних видань. Із них – 24 назви
журналів (199 примірників) та 15 комплектів (11 назв) газет.
Облік наявних документів здійснюється згідно «Інструкції з обліку
документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 23.05.07, що передбачає
відображення і вибуття їх в облікових документах.
Індивідуальний облік здійснювався в інвентарній книзі № 201 (833
записів). В інвентарній книзі «Навчальні програми» №3 оприбутковано 37
примірників видань.
Документи на електронних носіях обліковуються в окремій інвентарній
книзі «Аудіовізуальні документи і електронні видання». Але, на жаль, в 2018
році нових надходжень цього виду видань не було. Сумарний облік
здійснюється партіями на підставі супровідних документів. В сумарній книзі
зафіксовано 22 партії, із них – 7 партій отримано з ДУ НМЦ «Агроосвіта»; 1 – з
інших видавництв. Опрацьовано 8 накладних на документи , які надійшли до
бібліотеки.
Документи одержані «В дар» та за безоплатним книгообміном
оприбутковані за актами. Складено та затверджено 15 актів, серед них: 1 акт за
безоплатним книгообміном на загальну суму 897 грн. (21 примірник, 20 назв), 8
актів на подаровану літературу на загальну суму 16613 грн. 74 коп. (510
примірників, 378 назв).
Загальна кількість рекомплектування з основного фонду склала 857
примірників (639 назв) на суму 4022 грн. 35 коп. Рекомплектування (списання)
загублених користувачами документів здійснюється щорічно. У звітному 2018
році списано 257 примірників( 245 назв) на суму 2917 грн. 48 коп. На заміну
прийнято необхідні для навчального процесу видання: 298 примірників 255
(назв) на суму 14974 грн. 83 коп. Складено та затверджено 5 актів.
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У 2018 році за чинником зношеності та непридатності для користування
було списано 600 примірників (394 назви) видань на суму 1104 грн. 87 коп., що
було затверджено та ухвалено 1 актом.
Постійно діючі картотеки сприяють покращенню формування фонду, а
саме:


Картотека «Книгозабезпеченість навчальною літературою»;



Архів картотеки «Книгозабезпеченість навчальною літературою»;



Картотека періодичних видань;



Картотека «Нові надходження літератури»;



Архів «Картотеки періодичних видань»;



Картотека навчальних програм;



Алфавітно-предметний покажчик;



Картотека документообміну;



Картотека іноземних видань



Картотека дисертацій

На протязі року картотеки систематично поповнювались в залежності від
нових надходжень. В 2018 році «Картотека дисертацій» (як частина СК) була
поповнена на 5 карток та налічує 264 бібліографічний опис (БО).
Сектори комплектування та обліку документів і каталогізування ведуть
алфавітний та систематичний каталоги. Алфавітний каталог в поточному році
поповнився на 519 карток (БО). В процесі редакції АК були опрацьовані
каталожні ящики № 62 - 65 (2680 карток); вилучено подвійних описів - 105,
замінено роздільників - 48, перенесено номерів - 108.
Допоміжних карток на співавторів, назву документу (співробітників
ПДАТУ) було складено 28. Всього, на 29.12.2018 року АК налічує 132059
карток (це враховуючи нові надходження та вилучені картки при списанні -55).
Всі кількісні зміни за звітний рік відображені в паспорті АК.
Обсяг «Картотеки навчальних програм» збільшився на 13 (БО).
Систематично

велась

«Картотека

періодичних

видань»,

де

щоденно

реєстрували нові періодичні надходження ( 11 назв газет, 20 назв журналів).
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Систематичний каталог розкриває зміст та тематику фонду бібліотеки, і в
2018 році він поповнився на 523 картки. В процесі редагування було
опрацьовано 4200 карток. При перегляді розділів перевірялась відповідність
находження (БО), відповідність формулювання рубрик згідно таблиць
класифікації УДК; замінено застарілі роздільники на нові – 185.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №177 від 22 березня 2017
р. «Про припинення використання «Бібліотечно – бібліографічної класифікації»
та впровадження «Універсальної десятичої класифікації», нові надходження
літератури систематизувалися виключно за системою УДК. Картотека «Нових
надходжень» відредагована згідно нових шифрів, змінено 30 роздільників
(перехідних ББК до УДК). Розділи 71, 87 (ББК) були відредаговані відповідно
системі УДК. Всього, на 29.12.2018 р. систематичний каталог налічує 140799
картки. Відповідні зміни в кількісному складі відображені в паспорті СК. При
поточному редагуванні систематичного каталогу більш детально проредагувано
відділ 631.4 «Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження». Відповідні зміни внесені
в СК: замінено, розширено та деталізовано 32 рубрики.
У зв’язку з постійним вдосконаленням учбового процесу в університеті
перед бібліотекою стоїть відповідальна задача цілеспрямованого, науково
обґрунтованого формування фонду навчальної літератури. Це вимагає
комплексного, системного підходу до всіх процесів – замовлення, аналізу
використання, чистки від непрофільної та застарілої літератури. Адже постійно
вводяться нові спеціальності і спеціалізації, а отже – нові дисципліни і
спецкурси, що ставить завдання укомплектовувати фонд тими посібниками,
яких не вистачає, на які є попит у користувача. Ситуацію з книгозабезпеченістю
вивчали за допомогою моніторингу – постійного контролю відповідності фонду
динамічним потребам навчального й науково-дослідного процесу. Для цього в
університеті

і

проводився

багатоаспектний

аналіз

стану

забезпечення

навчальною літературою навчального процесу на кожній кафедрі, за його
результатами велася картотека книгозабезпечення навчального процесу.
Картотека книгозабезпеченості, функціонуючи в бібліотеці в картковому
та електронному варіантах поповнилась в звітному році на 65 карток. На
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протязі року в процесі редагування були перевірені картки (БО) на предмет
правильного розташування в межах предметів факультету суспільно –
гуманітарних

дисциплін.

Відредаговано

та

замінено

28

роздільників.

Переставлено в межах дисциплін 49 карток обліку.
Поповнення,

наукове

опрацювання,

забезпечення

збереження

та

раціональної доступності для наукових та просвітницьких цілей фонду цінних
та рідкісних видань є важливим завданням бібліотеки. Фонд налічує 835
примірників (623 назви) документів. Цінні видання, накопичені науковою
бібліотекою

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету,

відкривають дорогу до знань, до духовного самовдосконалення та привертають
увагу науковців до фонду бібліотеки. На протязі звітного року для картотеки
рідкісної книги було поновлено 375 (БО) згідно ДСТУ ГОСТУ 7.1:2006.
На протязі 2018 року було одержано 870 примірників (669 назв)
документів. Перевірка на дублетність, розстановка за алфавітом - 870 (669 назв)
примірників; припис дублетів на картки – 154. Систематизовано документів в
2018 р. – 515 (назв) за таблицями УДК.
Визначено 554 індексів шифрів на статті викладачів, аспірантів для
наукових збірників та журналів; навчальні матеріали, методичні вказівки,
автореферати дисертацій згідно таблиць ББК та УДК.
Визначено авторський знак на 515 (назв) документів, в топографічний
каталог було складено 704 (БО) наклеєно кишеньок та листків повернення -870;
написано книжкових формулярів - 762. Загальна кількість відвідувань
користувачами секторів комплектування та обробки і каталогізування в 2018
році склала 7997. В звітному році було надано 2315 консультаційних довідки на
базі

довідково-бібліографічного

апарату

та

використовуючи

спеціальні

картотеки, які ведуть сектори комплектування та обліку документів і
каталогізування.

Обслуговування

користувачів

у

АК,

картотеки

книгозабезпеченості навчальною літературою, картотеки навчальних програм
склало 4152 чол. 490 користувачів звернулось за допомогою по систематизації
статей в періодичні журнали та збірники наукових конференцій.
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Таблиця 3.17

Статистичні показники звіту відділу комплектування, наукової обробки
документів, організації каталогів і бібліографії за 2018 р. та плану роботи
на 2019 р.
Назва показника
Формування фонду
надходження документів
всього:
Із них:
книг
періодичних видань: всього
Із них:
журналів
газет
За цільовим призначенням:
наукової
довідкової
навчальної (підручники)
навчальних програм
авторефератів
художньої
методичної літератури
ДСТУ
неопубліковані
За типами:
суспільно-політичної
технічної
природничої
сільськогосподарської
художньої
іншої
За мовами:
українською
російською
іншою
Загальний фонд на 29. 12. 2018 р.
Книги (всього)
періодичні видання (всього)
електронні видання
Вибуло з фонду (рекомплектування)
Всього:
з основного:
з обмінного:
Структура фонду:

Одиниця
виміру

План
2018 р.

Звіт
2018 р.

План
2019 р.

прим.

1094

1084

1092

назв

619

704

630

прим.
назв
прим.
назв
прим.
назв
компл.

953
601
141
18
137
14
4

870
669
214
35
199
24
15

900
600
192
30
180
20
12

239
20
421
123
100
40
8
2
10

314
86
263
37
99
63
8
5

330
40
403
40
15
60
10
2
7

95
110
175
447
40
86

87
81
176
360
63
103

90
85
170
395
60
100

883
50
20
636908
550241
120963
86667
112

674
139
57
636041
549301
121031
86740
109

795
80
25
637133
550201
121631
86932
112

308

875

375

300
8

857
18

360
15

Прим.
Прим.
назв
Прим.

Прим.

(основний) (всього)
обмінний (всього)
у т. ч.:
рідкісні, цінні видання
навчальна література + навчальні програми
Загальний книжковий фонд за цільовим
призначенням:
наукової
довідкової
навчальної (підручники)
навчальних програм
авторефератів
художньої
методичної літератури
ДСТУ
неопубліковані
Загальний книжковий фонд за типами:
суспільно-політичної
технічної
природничої
сільськогосподарської
художньої
іншої
Загальний книжковий фонд за мовами:
українською
російською
іншою
Відвідування :
Обслуговування у АК, картотеки навч.
програм, книгозабезпечення навчальною
літературою, картотеки періодичних видань
Консультації, довідки
Систематизація
статей
по
запиту
користувачів (кількість користувачів)
Наукове опрацювання та каталогізація:
Розстановка документів за алфавітом для
звірки на дублетність
пошук БО в каталозі
припис дублетів
Систематизація документів:
визначення шифру документу
перенесення шифрів
визначення авторського знаку
додаткова систематизація
визначення індексів УДК, ББК на журнальні
статті та дипломні роботи
Каталогізація:
бібліографічний опис (БО)
до АК
до СК
із них:
додатковий опис до АК
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Прим.

630779
6129

629918
6123

631003
6130

830
163669

835
163071

838
163514

343368
3181
158828
4841
5035
32211
1533
1244
269

343030
3226
158322
4749
5034
32167
1531
1242
264

343360
3266
158725
4789
5049
32227
1541
1244
271

195717
52816
3781
243697
32211
22019

195588
52760
3611
243475
32167
21700

195678
52845
3781
243870
32227
21800

131216
416207
2818
7012

130752
415702
2847
6997

131547
415782
2872
7019

Кор.

4150

4152

4155

Кор.

2357

2355

2358

Кор.

505

490

506

Прим.

953

870

900

601
100

669
154

600
90

500
1900
500
30

515
1740
515
52

540
1800
540
50

555

554

556

910
450
460

1040
519
521

1043
520
523

30

32

33

Прим.
Прим.

Карт.

до СК
коректура карток після дублювання
Розстановка БО:
до АК
до картотеки
«Нові надходження до СК»
розстановка в СК
Технічне опрацювання:
написання книжкових формулярів
наклейка кишеньок
написання топографічних карток
перевірка технічного опрацювання
передача
документів
в
відділ,
обслуговування згідно інвентарних книг
Поточна рекласифікація:
кількість назв
примірників
внесення до АПП нових рубрик
Довідки (усні, телефонні)
картотека книгозабезпеченості
картотека навчальних програм
Фінансові витрати на :
придбання книг
передплату періодичних видань
Отримано дари:
Книг(примірників)
Книг(на суму)
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40
601

52
1040

42
1043

450

519

520

460

521

523

460

521

523

670
953
700
953

762
870
704
870

760
900
705
900

953

870

900

19
27
5
2330
60
31

20
28
6
2355
65
13

21
30
5
2358
66
40

Грн.
Грн.

50000
5000

33053
9281

40000
12000

Грн.

510
17000

510
16613

520
15000

Таблиця 3.18
Відвідування наукової бібліотеки ПДАТУ у 2018 р.
Всього по підрозділах
1.

Сектор наукового абонементу

2.

Сектор навчального абонементу

3.

Сектор художнього абонементу

4.

Читальна зала суспільних наук

5.

Читальна зала спеціальної літератури

6.

Сектор наукової бібліографії

7.

Сектор комплектування та обліку документів

8.

Відділ інформаційних технологій, консультування
та комп’ютерного забезпечення
МБА, Архів

9.

План на
2018р.

Звіт за
2018р.

План на
2019р.

25000

25087

46000

46063

46050

4500

4034

4040

26500

27000

27935

28000

28000

27800

13000

12496

12500

7500

6997

7019

2500

2600

3056

2000

1980

2500

25100
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Всього

155000

154257

156000

Таблиця 3.19
Книговидача за видами, типами видань
Підрозділ бібліотеки
1
2
3
4
5
6
7

Сектор наукового абонементу
Сектор навчального абонементу
Сектор художнього абонементу
Читальна зала суспільних наук
Читальна зала спеціальної літератури
Сектор наукової бібліографії
Відділ інформаційних технологій,
консультування та комп’ютерного
забезпечення
8 МБА, Архів
Всього

План на
2018 р.
41630
95100
8120
73000
74600
15000

Звіт за
2018р.
41348
95100
8128
71600
74600
13145

План на
2019р.
41200
95110
8100
73000
74100
14000

5050

7200

7000

5000
317500

5800
316921

5490
318000

У звітному році в процесі інформаційно-довідкового обслуговування в
режимі «запит-відповідь» надавались фактографічні, адресні і прості тематичні
довідки та консультації по використанню ДБА бібліотеки. Тематичні довідки
складніших пошуків (письмові, в електронному варіанті) виконували в короткі
терміни.
У 2018 році виконано всього 9502 довідок, із них:


тематичні

5 782



фактографічні

559



бібліотечні

1 625



бібліографічні

1 536

Всього виконано 32 письмові довідки, надано 3 435 консультацій.
Одним із основних завдань в 2018 р. була діяльність із створення власних
інформаційно-бібліографічних

ресурсів,

тому

велика

увага

приділялась

підготовці бібліографічних, біобібліографічних покажчиків, списків літератури
з актуальних тем та на допомогу в написанні дипломних та наукових робіт.
В 2018 році сектором наукової бібліографії було укладено:


Бібліографічні списки літератури:

1.

«Чинники
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забезпечення
конкурентоспроможності

молочної

продукції».
2.

«Мотивації повернення молоді на сільські території».

3.

«Кормовиробництво – складова розвитку галузі тваринництва».

4.

«Біоенергетичні культури як джерело альтернативної енергії».

5.

«Інформаційні технології в сфері освіти».

6.

«Використання пробіотиків при вирощуванні поросят».

7.

«Безрядкова розосереджена сівба зернових культур».

8.

«Якість зерна круп’яних культур залежно від застосування

регуляторів росту рослин».


Науково-допоміжні бібліографічні покажчики:

1.

«Технологічні аспекти годівлі телят в молочний період».

2.

«Управління

аграрним

бізнесом

на

підприємствах

агропромислового комплексу».


Бібліографічні покажчики:

Сектором

наукової

«Бібліографічний

бібліографії

покажчик

до

публікацій

100-річчя
науковців

ПДАТУ

укладено

ПДАТУ»

серії

«Інтелектуальний ресурс ПДАТУ». В 2018 році в серії вийшли:
Випуск 1: «Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК» режим доступу http://www.pdatu.edu.ua/images/2018/struktura/biblioteka/bp-kafees-2.pdf ;
Випуск 2: «Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів» Режим доступу http://www.pdatu.edu.ua/images/2018/struktura/biblioteka/bp-kafta.pdf ;
Випуск 3: «Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих
технологій»

-

Режим

доступу

http://www.pdatu.edu.ua/images/2018/struktura/biblioteka/bp-kaf-sgm2.pdf .
В звітному році були проведенні бібліографічні огляди: «Особливості
збутової діяльності сільськогосподарських підприємств», «Стратегічні напрями
модернізації

галузі

тваринництва»,

автотранспортних підприємств».

«Стан

економічної

стабільності
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Видавались «Списки нових надходжень літератури» та «Інформаційні
листи», що інформували користувачів про надходження нової літератури до
бібліотеки та літератури, яка була подарована викладачами, аспірантами,
колишніми співробітниками університету.
В 2018 році велась робота по поповненню зведеної електронної бази
даних «Науковці Хмельниччини. Професори». До БД подано бібліографічні
матеріали

про

докторів

наук,

професорів:

Дуганця Віктора Івановича,

Водяника Івана Івановича, Бендеру Івана Миколайовича.
В звітному році досліджувались інформаційні надходження бібліотеки і
забезпечувались повідомленнями кафедр за темами:


«Агроекологічне обґрунтування елементів адаптивної технології

вирощування гречки в умовах Лісостепу західного».


«Дослідження зародкової плазми на предмет урожайності та інші

агрономічні характеристики дослідних ділянок соняшнику».


«Екологічне випробування сортів озимої пшениці».



«Енергозберігаюча

технологія

товарного

виробництва

гливи

звичайної».


«Ефективність поєднань різних генотипів свиней залежно від

методу їх розведення та впровадження антикризових технологій в умовах ФО-П
Черкашина Л.С.».


«Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill».



«Лікувально-профілактичні заходи при акушерсько-гінекологічних

хворобах корів».


«Наукові

випробування

нових

експериментальних

гібридів

соняшнику».


«Обліково-інформаційне

забезпечення

моніторингу

аграрного

ринку».


«Розмноження насіння гречки за органічною технологією».



«Розробка обладнання і технології отримання біологічно активних

речовин флюїдною екстракцією».
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«Сортова технологія вирощування гречки татарської в Лісостепу

України».


«Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням».



«Формування комплексу обліково-аналітичних показників для

системи управління та звітності комунального підприємства».
В системі диференційованого обслуговування керівництва (ДОК) та
вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) інформаційні повідомлення
надсилались користувачам за темами:


«Агробіологічне обґрунтування прийомів ведення первинного та

елітного насінництва культури гречки».


«Науково-теоретичне

обґрунтування

елементів

технології

вирощування пшениці в умовах південної частини західного Лісостепу
України».


«Створення вихідного матеріалу в селекції гречки методом

гібридизації на основі використання зразків колекції роду Гречкових Fagopyrum
Mill».


«Стратегічні

агропромислових

вектори

підприємств

в

та

пріоритети

умовах

ефективного

неоіндустріальної

розвитку

модернізації

економіки: теорія, методологія, практика».


«Транспортні технології енергозбереження».



«Екологічне випробування гібридів кукурудзи».

В 2018 році сектором наукової бібліографії здійснювався бібліографічноінформаційний супровід наукових та науково-технічних заходів з проблем
вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2018
році, що проводились на базі університету:
1.

Конференції:



Наука.

Молодь.

Земля.

Сталий

розвиток

–

Всеукраїнська

студентська науково-практична конференція


Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції – Міжнародна

науково-практична конференція
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Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах

вищої та професійної освіти. ІІ Міжнародна науково-методична конференція


Інформаційне суспільство: проблеми формування і розвитку в

сучасних умовах – Всеукраїнська науково-практична конференція молодих
вчених та здобувачів вищої освіти


Культурні основи суспільства – Всеукраїнська науково-практична

конференція


Політичні репресії 1937-1938 рр.: історичне, правове та етичне

осмислення – Міжнародна науково-практична конференція


Стан та перспективи виробництва і використання продукції

тваринництва – V Міжнародна наукова конференція студентської та учнівської
молоді
2.

Семінари:



Захист плодових насаджень у вегетаційний період – Науково-

методичні семінари


Сучасні технології енергетики та електротехнічних систем в АПК –

Науково-практичний семінар студентів та молодих науковців


Застосування сучасних комп’ютерних технологій та програмування

у виробництві – Навчально-науковий семінар


Проблеми охорони та раціонального використання земельних

ресурсів – Науково-практичний семінар
3.

Засідання «Круглого столу»:



Впровадження біо-газових установок на Поділлі: проблеми і

перспективи


Заходи з покращення якості питної води в м. Кам’янець-

Подільському
Директор наукової бібліотеки Михайлик А.О. протягом 2018 року
виступав з доповідями на конференціях:

1.
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«ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-

річчю від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка»;
2.

«Х

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Актуальні

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин».
Комп’ютеризація бібліотек відкриває нові можливості для більш повного
задоволення читацьких запитів, зменшує витрати часу на пошук необхідної
інформації, робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим.
Сьогодні провідним напрямом модернізації бібліотечної роботи наукової
бібліотеки є її інформатизація: впровадження і розвиток нових інформаційних
технологій, формування і використання електронних ресурсів, впровадження
мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек. Перед
сучасними інформаційними працівниками постала необхідність освоєння нових
знань та вмінь для забезпечення доступності та зручності , оперативності
пошуку та видачі інформації.
Такі напрямки роботи призвели до створення нового структурного
підрозділу

–

відділу

інформаційних

технологій,

консультування

та

комп’ютерного забезпечення. Основними функціями відділу стали:
-

підтримка

та

супроводження

сайтів

університету

з

метою

інформування загалу та фахівців бібліотечної галузі про діяльність бібліотеки
засобами мережі Internet;
-

створення, разом з іншими відділами бібліотеки, електронних

інформаційних ресурсів та забезпечення доступу до них реальним та
потенційним користувачам;
-

консультативна і практична допомога з питань використання нових

інформаційних технологій;
-

впровадження нових методів вирішення задач бібліотеки шляхом

широкого залучення робітників інших відділів до роботи із засобами
автоматизації;

-
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комплектування фондів репозитарію університету за рахунок

сканування й обробки друкованих видань, обробки електронних матеріалів
університету і матеріалів з мережі Internet.
За 2018 рік, з моменту заснування, відділом було проведено:
1.

Робота з інституційним репозитарієм:

- вивчення основних принципів роботи інституційного репозитарію;
- планування стратегії розвитку;
- робота над дизайном та структуризація фондів;
- збір цифрових копій матеріалів конференцій, періодичних видань
університету, авторефератів, дисертацій та окремих наукових робіт працівників
та студентів університету;
- архівація матеріалів в репозитарії (за період з квітня по грудень 2018
року заархівовано 4717 тез конференцій, статей, монографій та інших наукових
робіт) (http://188.190.33.56:7980/jspui/).
2.

Робота з періодичними виданнями університету:

- створення та запуск сайтів журналів на базі загальнодержавної
технологічної платформи «Наукова періодика України», зокрема «Подільський
вісник: Сільське господарство, Техніка, Економіка» (http://pb.pdatu.edu.ua/),
«Економічний

дискурс»

(http://ed.pdatu.edu.ua/),

«Професійно-прикладні

дидактики» (http://pad.pdatu.edu.ua/);
- освоєння принципів роботи з CMS Open Journal Systems;

- архівація минулих випусків журналів (за період з квітня по грудень 2018
року заархівовано 1731 стаття);
- підготовка та відправка поточних випусків журналів до Національної
бібліотеки імені В.І. Вернадського;
-

підготовка

та

завантаження

поточних

випусків

журналів

до

наукометричної бази «Index Copernicus»;
- підготовка до співпраці з авторами та рецензентами.
3.

Надання

консультаційних

послуг

викладачам

та

студентам

університету:
- оформлення власної сторінки в наукометричній базі «Google Scholar»;
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- оформлення наукових матеріалів згідно вимог основних наукометричних баз
світу.
4.

Перевірка студентських наукових робіт на плагіат за допомогою

програмного забезпечення Unicheck згідно навчального плану.
Практична

робота

відділу

дає

можливість

стверджувати,

що

комп’ютеризовані бібліотечні процеси мають низку переваг над традиційними:
-

при одноразовому опрацюванні документа можливе багаторазове та

багатоаспектне його використання, швидкість і зручність пошуку та передачі
інформації, економічність;
-

повніше

задовольняються

інформаційні

запити

користувачів

бібліотеки, оскільки інформація отримується незалежно від часу і місця її
знаходження;
-

суттєво

збільшується

оперативність

надання

користувачам

необхідної інформації;
-

для

більшості

користувачів

електронна

форма

є

єдиною

можливістю отримати потрібний документ;
-

формується новий імідж бібліотеки, яка надає інформацію не лише

у друкованому вигляді, але й на нетрадиційних носіях, зростає соціальне
значення бібліотечної діяльності;
-

підвищується

новий

рівень

інформаційної

культури

та

комп’ютерної грамотності як користувачів, так і бібліотекаря;
-

організовується

робота

з

обслуговування

різних

категорій

користувачів.
Колектив

відділу

інформаційних

технологій,

консультування

та

комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки наполегливо займався
удосконаленням бібліотечної роботи, підвищенням якості інформаційного
обслуговування користувачів. Відділ систематично брав участь у виховній та
культурно-просвітницькій роботі наукової бібліотеки та університету в цілому.
Наш університет готує фахівців для багатьох галузей економіки. Однак,
проблема підготовки сучасних інженерних, технічних чи аграрних кадрів
лежить не у виключно фаховій, а й в психолого-педагогічній сфері. Система
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вищої професійної освіти повинна, перш за все, забезпечувати розвиток
особистості, а вже особистість стає носієм фахових знань. Саме на це була
направлена виховна роботу наукової бібліотеки університету.
Інформація про усі проведені бібліотекою масові заходи оперативно
виставлялася на сайті університету. Не можна забувати, що основний
користувач бібліотеки – студент, який володіє навиками роботи з комп'ютером,
електронними ресурсами та комунікаційними можливостями глобальної
мережі. Він більше інших категорій користувачів підготовлений і вимогливий
до нових пропозицій наукової бібліотеки. Тому і електронна сторінка наукової
бібліотеки повина відповідати інтересам і потребам студентської аудиторії, і всі
бібліотечні електронні ресурси, а також форми і методи обслуговування,
повинні відповідати вимогам нового часу.
Протягом

2018

року

колективом

структурного

підрозділу

було

організовано і проведено ряд заходів (табл. 3.20)
Таблиця 3.20
Заходи, організовані науковою бібліотекою університету в 2018 році
№
п/п
1.

2.

3.

Назва заходу
Поетично-літературне свято «Стояла я і слухала весну», присвячене
147- річниці від дня народження видатної українки Лариси Петрівни
Косач, яку весь світ знає як Лесю Українку.
До дня народження згадуємо особисту драму поетеси, її творчість та
непросте життя.
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2482-l-r-147-.html
Літературний марафон «Дзвенять кобзареві струни».
У сквері, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, пройшли літературні
читання «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів». Студенти інженернотехнічного факультету та факультету агротехнологій та
природокористування, співробітники наукової бібліотеки декламували
твори Кобзаря.
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2487------l--r.html
Зустріч з учасниками Всеукраїнського літературного фестивалю
«Зернослово».
Гостями бібліотеки були поети-подоляни Ненцінський Анатолій
Йосипович, Прокоф'єв Іван Петрович.
Ненцінський А.Й. – член національної Спілки письменників України з
1979 року. Автор багатьох поетичних книг, лауреат кількох

Термін
проведення
14.03.2018 р.

16.03.2018 р.

23.04.2018 р.
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літературних премій, серед них премії ім. Микити Годованця,
Володимира Булаєнка, Хмельницької міської премії ім. Богдана
Хмельницького.
Прокоф'єв Іван Петрович – член національної Спілки письменників
України з 2005 року, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української літератури Кам'янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнко.
4.

5.

6.

7.

8.

http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2583-2018-04-23-14-45-38.html
До Всесвітнього дня книги та авторського права в науковій бібліотеці 25.04.2018 р.
ПДАТУ відбувся інформаційний брифінг «Аграрна наука краю».
В заході взяли участь співробітники бібліотек методичного
територіального
об’єднання
сільськогосподарських
бібліотек
Хмельницької області; завідувачі і бібліотекари сільських бібліотек
Кам’янець-Подільського району; співробітники центральної районної
бібліотеки м. Кам’янця-Подільського.
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2587---l--r.html
Творча зустріч з керівником громадської організації «Творче
об'єднання письменників та художників «Кам'яний острів»» Тетяною
Сметанюк.
Тетяна Сметанюк – молода авторка художньої прози, чарівна,
надзвичайно проста в спілкуванні жінка.

02.06.2018 р.

http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2663-2018-06-03-08-36-34.html
4 травня 2018 року співробітники наукової бібліотеки та студенти 06.05.2018 р.
інженерно-технічного факультету і факультету ветеринарної медицини
і технологій в тваринництві були учасниками години права «Головний
оберіг української державності».
Мета заходу – студентська молодь повинна усвідомити, що
Конституція України це не лише Закон законів, це головний оберіг
державності і демократії, ґарант незалежності й соборності України.
Кожний студент повинен із гордістю говорити: «Ми – українці, єдиний
народ, який поважає Закон і любить Батьківщину».
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2612---l---r.html
8 травня з нагоди Дня пам'яті та примирення у Подільському
державному аграрно-технічному університеті відбувся захід – зустріч
трьох поколінь «Вклоняємось безсмертному подвигу». Саме сьогодні
зібралися три покоління тих, хто воював і виборював, зараз виборює
мирне життя та студенти університету, щоб вшанувати наших героїв,
людей, які брали участь у війні, дивилися смерті в обличчя, були
поранені, втрачали бойових побратимів, наближали перемогу з
великою вірою в серці.
http://www.pdatu.edu.ua/news/2619-2018-05-08-14-42-08.html
«День музеїв у ПДАТУ». Захід приурочено Дню музеїв України.
Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Артур Михайлик
ознайомив присутніх не лише з музеєм університету, але й розповів
про розвиток музейної справи в Кам'янці-Подільському.
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-andextension/2662-2018-06-03-08-28-26.html

08.05.2018 р.

03.06.2018 р.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Культурно-освітній захід «Кам'янець-Подільський – тимчасова
столиця УНР (червень-листопад 1919р.)». Серед активних учасників
Української національно-демократичної революції було чимало
випускників Подільської духовної семінарії, яка до 1920 р.
розміщувалась у теперішньому першому корпусі ПДАТУ. Серед них
варто особливо відмітити В. Голубовича, В. Приходька,
О. Саліковського, Ю. Сіцінського, П. Богацького.
http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-andextension/2673-l-r.html
Круглий стіл «Роз’яснення норм Конституції України» та запрошено
представників робочої групи: Ільчишена В. – координатор Західного
регіону Мережі правового розвитку, член робочої групи від
громадської ради при МВС, керівник асоціації юристів м. Кам'янецьПодільський; Коваль О.О. – член робочої групи від громадської ради
при МВС «Народний контроль», які розповіли про діяльність
правового розвитку та надання безкоштовної правової допомоги.

06.06.2018 р.

19.06.2018 р.

http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-andextension/2695-2018-06-19-06-41-23.html
«Свято бібліотеки ПДАТУ». Захід, присвячений Дню бібліотек 28.09.2018 р.
України.
Значний інтерес у присутньої аудиторії викликала виставка
раритетних видань із фонду рідкісної та цінної книги, яка є гордістю
університету. А слайд-шоу «Homo-Legens – Людина-читаюча» додав
заходу ілюстративності та сприяв комфортній атмосфері в залі.
Другу половину свята продовжила арт-година, приурочена 125-річчю з
дня народження видатного українського поета-байкаря кам'янчанина
Микити Годованця.
http://www.pdatu.edu.ua/100-podiy-main/2775-2018-09-28-07-35-07.html
«Естафета поколінь». Зустріч з ветеранами наукової бібліотеки
ПДАТУ, присвячена Дню працівника освіти України.
В програмі – виступи ветеранів ПДАТУ, фотовиставка, святкове
частування.

10.10.2018 р.

http://www.pdatu.edu.ua/news/2799.html?task=view
Зустріч з Г.П. Щипківським – сучасним українським письменником. У 18.10.2018 р.
творчому доробку члена Національної спілки письменників України,
Заслуженого діяча мистецтв України, Лауреата державної премії ім.
Олеся Гончара, Поділля займає особливе місце. Цей край – не лише
батьківщина автора. Сюжет багатьох його творів пов'язаний саме з цим
регіоном. Зокрема, це один з найпомітніших та найбільш відомих
романів Геннадія Щипківського «Товтри», дія усіх чотирьох частин
якого відбувається на Поділлі.
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2824-zustrich-iz-suchasnympysmennykom-ukrainy.html
Круглий стіл на тему: «Використання педагогічних ідей
30.10.2018 р.
В.О. Сухомлинського в практиці роботи закладів професійно-технічної
та вищої освіти».
До участі в конференції долучилися науково-педагогічні працівники
університету, студенти педагогічної спеціальності, магістранти, молоді
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вчені, працівники бібліотеки. методисти, керівники гуртків та творчих
об'єднань, які досліджують, вивчають, аналізують та впроваджують
педагогічні ідеї в практику роботи педагогічних колективів різних
типів закладів освіти.
Засіданню за круглим столом передував огляд виставки «Педагогічна
спадщина В.О. Сухомлинського». До її експозиції увійшли творчі
роботи педагога, спогади про нього та його педагогічний досвід.

15.

16.

17.

18.

http://www.pdatu.edu.ua/news/2861-pedagogy-prodovzhuiut-sebe-usvoikh-vykhovantsiakh.html
Зустріч представників українських громадських організацій, що діють
у Кам'янці-Подільському зі студентами «Громадський рух у Кам’янціПодільському».
Коло представлених на заході громадських об'єднань виявилося
широким: від спортивного та природозахисного до освітнього та
волонтерського напрямів.
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2876-gromadskyi-rukh-ukamiantsi-podilskomu.html
Круглий стіл «Перша світова війна і Україна: до 100-річчя закінчення
збройного конфлікту».
директор наукової бібліотеки Михайлик А.О., який у своєму виступі
висвітлив перебіг одної з найбільших битв Першої світової,
наступальну операцію кайзерівських військ «Міхаель» під час
Весняного наступу 1918 р.
Доцент В.А. Нестеренко зупинився на перебігу військових дій на
території України під час війни 1914 – 1918 рр.

05.11.2018 р.

18.11.2018 р.

http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2918-persha-svitova-viina-iukraina-do-100-richchia-zakinchennia-zbroinogo-konfliktu.html
Літературна мозаїка «Українська літературна класика – дар високих
28.11.2018 р.
душ».
Захід присвячено творчості видатних українських письменниківкласиків: прозаїка і драматурга Г. Квітки-Основ`яненка, якому
цьогоріч виповнюється 240 років від дня народження; поета
Олександра Олеся, якому виповнюється 140 років і поета Євгена
Плужника, якому виповнюється 120 років.
http://www.pdatu.edu.ua/research-library/2956-literaturna-mozaikaukrainska-literaturna-klasyka-dar-vysokykh-dush.html
Захід до вшанування Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС «Вклонімося
Герою».
Присвячено героїчній звитяжній праці ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

19.12.2018 р.

Окрім цього колектив наукової бібліотеки брав участь у багатьох інших
напрямках виховної роботи університету. Це, зокрема:
-

диктант національної єдності (бібліотекар А.А. Совінська);

-

виготовлення і монтаж «сушок» (бібліотекар Л.В. Поночовна);

-
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участь у виставці «Агро-Поділля 2018» (м. Хмельницький, директор

НБ А.О. Михайлик, бібліотекар А.А. Совінська);
-

впорядкування і прибирання могили Ю. Сіцінського. В акції взяли

участь доцент уніерситету В.А. Нестеренко, директор НБ А.О. Михайлик та
студенти 1-го курсу СТН (Вет. мед).
Таблиця 3.21
Статистичні показники звіту про роботу бібліотеки за 2018 рік та плану на
2019 рік
№
п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.
3.1.

Найменування показників
Обслуговування користувачів
Кількість зареєстрованих користувачів
із них: науковців, викладачів
- студентів
- спеціалістів
- інших
Кількість користувачів, обслужених всіма
підрозділами бібліотеки
Кількість відвідувань
Кількість виданих документів
в т.ч. навчальної літератури (для б-к ВНЗ)
МБА та ЕДД (електронна доставка
документів)
К-сть абонентів МБА
К-сть абонентів ЕДД
К-сть документів, отриманих з інших бібліотек
у т.ч. сторінок електронних копій
К-сть виданих документів іншим бібліотекам
у т.ч. сторінок електронних копій
Середньостатистичні показники
Читаність
Книгозабезпеченість
Книгозабезпеченість підручниками (для б-к ВНЗ)
Обертаність
Інформаційно-масова та культурнопросвітницька діяльність
Загальна кількість інформаційно-масових заходів
із них: виставки, перегляди літератури
кількість віртуальних виставок
дні інформації, дні науки, дні кафедри, дні
спеціаліста, дні аспіранта, інше
інші масові заходи на допомогу навчальновиховному процесу (бібліографічні огляди,
чит. конференції, прем’єри, презентації, вітальні,
літ.-муз. вечори, виховні години, клуби, інше)

Од.
обліку

План на
2018 р.

Звіт за
2018 р.

План на
2019 р.

Користувач
“-“
“-“
“-“
“-“
Користувач

4100
265
3350
90
395
16100

4110
259
3340
90
421
16080

4120
259
3400
95
346
16100

Відвід.
Прим.

155000
317500
177100

154257
316921
176888

156000
318000
178000

5
10
15
10
15

3
6
12
10
15

4
2
10
12
10
15

77,4
155,3
47,2
0,5

77,1
154,7
39,7
0,5

79
159
40,8
0,49

136
48
3
25

138
50
3
25

143
50
5
26

60

60

62

Прим.

Захід
“-“
“-“
“-“
“-“
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4.
4.1.

4.2

4.3

4.4.
5.
5.1

5.2
5.3.

5.4.

Довідково-інформаційне обслуговування та
інформаційно-бібліографічна діяльність
Кількість абонентів ДОК
Кількість абонентів ВРІ
Кількість виконаних бібліографічних довідок,
всього
у .т.ч. тематичних
у т.ч. заіндексовано документів (УДК, ББК)
Виконано в автоматизованому режимі
у т.ч. віртуальною довідковою службою
Науково-бібліографічні посібники:
науково-допоміжні (ретроспективні, галузеві,
тематичні, поточні, біобібліографічні)
бібліографічні покажчики
бібліографічні списки літератури (інформаційні,
тематичні, рекомендаційні)
Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній культурі
користувачів:
проведення занять з використання традиційних
інформаційних та електронних ресурсів
індивідуальні та групові консультації з бібліографічного
розшуку документів та методики оформлення списків
використаної літератури
Інформація про бібліотеку в установах та
засобах масової інформації (преса, телебачення,
радіо)
Формування фонду
Надходження документів – Всього
із них: книг (примірників)
книг (назв)
державною мовою (примірників)
іноземними мовами (примірників)
у т.ч. російською мовою (примірників)
періодичних видань (примірників)
періодичних видань (назв)
державною мовою (примірників)
іноземними мовами (примірників)
у т.ч. російською мовою (примірників)
електронних видань – примірників / назв
у т.ч. документів на змінних носіях – примірників / назв
Вибуло документів: - з основного фонду
- з обмінного фонду
Загальний фонд на 01.01.2019 р.
книги (всього)
у т.ч. іноземні
періодичні видання (всього)
із у т.ч. іноземні
електронні видання – примірників / назв
нормативно-виробничі документи, ДОСТи,
каталоги .
Структура фонду
основний (всього)
у т. ч.– цінні, рідкісні видання

10
15
35500

9
13
33500

9
15
36000

15000
1000

14830
985

15000
1000

Всього шт.
“”

19
4

10
6

20
10

“”

15

9

15

Год.

14

12

20

Заг.
кількість

5800

5780

5800

Шт.

10

11

10

1094
953
601
883
70
50
141
18
18

1084
870
669
674
196
139
214
35
35

1092
900
600
795
150
80
192
30
30

3
3
300
8
636908
550241
419025
86667

-

5

857
18
636041
549301
418549
86740

360
15
637133
550201
418654
86932

Од. зб.

112
1244

109
1242

112
1244

Прим.
“-“
“-“

630779
835

629918
835

631003
838

Осіб
Осіб

“”

Прим.
“-“
“-“
“-“

“-“
“-“

Прим.
“-“
“-“
“-“
“-“
Прим.
“-“
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5.5

6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8
9.
9.1.

обмінний (всього)
навчальна література (для бібліотек ВНЗ)
Електронні ресурси
Кількість придбаних (передплачених) БД
з них: повнотекстових БД
Електронні ресурси тестового доступу
Кількість БД тестового доступу
Ресурси відкритого доступу, БД
Бази даних (власні)
Загальна кількість баз даних (БД)
Загальна кількість бібліографічних записів у БД
Введено бібліографічних записів за звітний період (за
рік) у БД
Загальна кількість записів в ЕК
Введено записів за звітний період (за рік) в ЕК
Кількість звернень до ЕК
Кількість оцифрованих документів за рік:
з них: цінних і рідкісних видань
книг
підручників (для ВНЗ)
Інтернет для користувачів
Програмне забезпечення
Бібліотечний веб-сайт (власний чи сторінка на
сайті установи)
Веб-сайт, адреса
Кількість звернень на веб-сайт установи
Електронна адреса бібліотеки
(е-mail)slibrary@pdatu.edu.ua
Науково-методична, науково-дослідна та
видавнича діяльність бібліотеки
Організація семінарів, конференцій та ін.
Проведено практикумів, стажувань
Надано методичних консультацій
Розробка інструктивно-методичних матеріалів
Відвідування бібліотек з метою надання їм
методичної та практичної допомоги
Кількість наукових тем (з № держ. реєстрації), які
проводить бібліотека самостійно або бере участь
у наукових дослідженнях установи, закладу
Кількість наукових статей, публікацій, тез
підготовлених працівниками бібліотеки
Матеріально-технічна база:
Загальна площа в т.ч.:
Для зберігання фондів
Загальна кількість читальних залів та місць
Кількість комп’ютерів
Кількість сканерів
Кількість апаратів для копіювання
Наявність виходу в Ethernet (локальну мережу)
Наявність виходу в Internet
Кадри бібліотеки
Загальна кількість працівників
із них: бібліотечних працівників

“-“
“-“

6129
163669

6123
163071

6130
163514

БД
Запис
Запис

18
23007
400

18
23055
6522

19
23080
6500

Запис
Запис

139907
400
350

146429
400
380

152879
410
390

Прим./с
Прим./с
Прим./с
Прим./с
Кількість
Назва
Назва

16

16

5000

6800

8000

3
2
80
20
4

3
2
85
18
4

7
4
85
22
4

-

-

1

“”

8

6

10

м2
м2
чз/місць
Шт.
“-”
“-”
Так, ні
Так ,ні

1400
800
4/360
16

1400
800
4/360
16

1400
800
4/360
17

так
так

так
так

так
так

Праців.
“-”

16
15

16
16

16
16

Кількість
“”
“”
Стор.

“”

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

наукових співробітників бібліотеки
- у т.ч. у штаті інших підрозділів
Склад за освітою:
- вища фахова (інформаційно-бібліотечна)
- вища не фахова (інша)
- середня спеціальна (фахова)
- загальна середня
Склад за стажем
- до 5 років
- від 5 до 10 років
- від 10 до 30 років
- від 30 до 40 років
- понад 40 років
Наявність наукового ступеня, почесного звання
тощо
Навчання в аспірантурі, докторантурі
Потреба в підвищенні кваліфікації
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“-”
“-”
“-”
“-”
“-”
“-”
“-”
“-”
“-”
“-”
“-“
“-“
“-”
“-”
“-”
“-”

1

1

1

2
8
5

2
9
5

2
9
5

6
6
4

6
6
4

1

1

1

2

1

1
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4. ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ
Головний ціннісний орієнтир вищого навчального закладу – це
особистість студента, її зміни в процесі напруженої індивідуальної діяльності з
розвитку

і

формування

інтелектуально-творчого,

власного
духовного,

потенціалу,
естетичного,

соціально-морального,
фізичного

виховання

покликані забезпечити поступовий перехід студента з фіксованого на першому
курсі рівня на вищий і максимально-можливий рівень самовиховання,
самовдосконалення.
Розбудова української держави ставить на порядок денний надзвичайно
важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і
патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані український національній
ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових
соціально-економічних труднощів на основі прогресу і процвітання.
Виховна

робота

у

Подільському

державному

аграрно-технічному

університеті є складовою освітнього процесу і здійснювалася на засадах
демократизму шляхом реалізації навчальних програм з використанням
потенціалу професорсько-викладацького складу та органів студентського
парламенту, інших суб’єктів виховання, відповідно до вимог Закону України
«Про

вищу

освіту»,

плану

організаційно-виховних

та

культурно-

просвітницьких заходів на 2018 рік, планів виховної роботи факультетів.
Основними принципами системи виховної роботи в університеті
виступали створення умов та можливостей для самореалізації всіма членами
університетського колективу (насамперед студентами) в різних царинах
діяльності – навчальної, наукової, мистецької, спортивної, організаційної тощо.
Виховна робота в університеті проходила за такими основними
напрямами:
– національно-патріотичне виховання;
– громадсько-правове та моральне виховання;
– естетичне виховання;
– екологічне виховання;
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– фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.
Весь комплекс виховних заходів спрямовув студента до розуміння свого
місця у світі, в якому він може принести найбільше користі для свого народу,
перебуваючи з ним в органічній єдності, але водночас відчуваючи підтримку з
боку держави і повагу до себе як до особистості.
Виховну роботу в університеті координував проректор з науковопедагогічної і виховної роботи, заступники деканів з виховної роботи, директор
Наукової бібліотеки, керівники центру культури і виховання студентів та інші.
Пропозиції до плану роботи, контроль за його виконанням, розробка
положень, підготовка примірної тематики виховних годин, узгодження
сценаріїв заходів, робота із засобами масової інформації – далеко не повний
перелік питань, які координував виховний підрозділ університету.
Організаційна та виховна робота в університеті.
Упродовж

року

проводились

заходи,

які

сприяли

формуванню

національної свідомості та почуття патріотизму, заходи щодо героїзації осіб, які
віддали життя за Україну.
Низка виховних заходів розпочалась з вшанування пам’яті наших
випускників - Героїв Небесної Сотні.
Проведено зустрічі студентів із воїнами збройних Сил України,
Національної Гвардії-учасниками АТО.
На всіх інститутах і факультетах пройшла лекція «Розкажемо Європі про
себе».
Студенти унівіерситету брали участь у благодійній акції до Великодніх
свят «Подаруй дитині свято», яка була організована для дітей-сиріт.
Уже вдруге проведено агрополітичні дебати. Наскрізним завданням цих
конкурсів є мотивація студентів до оволодіння знаннями, практичного
застосування отриманих знань, вміння вести перемовини, діалог, формування
культури зовнішнього вигляду, гармонійного розвитку особистості.
Основним у системі виховної роботи був центр культури і виховання
студентів, який є координаційним центром, розробляв та реалізовував форми
розвитку та удосконалення позааудиторної діяльності студентської молоді.
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До складу такого центру входить:
- 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);
- КВК «Аграрвард» (керівник – доцент Світлана Ліщук);
- фотостудія «Позитив» (керівник – Ігор Ткачук);
У

2018

році

на

базі

університету

було

проведено

88

загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного рівня.
Традиційними заходами, які проводяться в унверситеті стали:
- Святкові заходи до Дня Жінок;
- Зустріч випускників;
- День Поля;
- День знань;
- День відкритих дверей
- Урочисте відзначення річниці заснування Університету;
- День працівників сільського господарства;
- Автопробіг до Дня автомобіліста і дорожника;
- Виставки-розпродажі сільськогосподарської продукції.
Варто зазначити, що пізнавальними та цікавими були заходи, котрі
відбуваються уже не вперше:
-прес-конференція представників ЗМІ міста та району із ректором
професором Володимиром Іванишиним.
- науковий пікнік у вишиванці – поєднання Дня вишиванки та Дня науки;
- виставка «АГРО-2018» у місті Хмельницькому;
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Вже вчетверте в університеті відбувся Відкритий регіональний фестиваль
художньої творчості колективів та окремих виконавців серед навчальних
закладів «Агроуніфест-2018», який отримав високу оцінку серед гостей та ЗМІ.
Цього року вперше взяли участь у конкурсі закордонні гості. Дуже важливо, що
цей

фестиваль

отримав

статус

Міжнародного,

тому

що

він

сприяє

популяризації університету не тільки в Україні, але й за її межами.
У 2018 році було організовано й проведено ряд загальноуніверситетських
заходів з національно-патріотичного виховання, а також студенти та викладачі
стали учасниками міських заходів:
- заходи, присвячені вшануванню пам’яті Великого Кобзаря: літературні
читання «Шануймо слово Кобзаря», «Як умру, то поховайте…».
-

культурологічним

гуртком

студентської

молоді

«Джура»

було

проведено круглий стіл на тему: «Права та обов’язки громадян»;
- кафедра суспільно–гуманітарних наук проводила «Тиждень права»:
круглий стіл, зустріч з представником правоохоронних органів м. Кам’янцяПодільського;
- викладачами та студентським активом уніерситету було проведено
благодійну акція для дітей-сиріт до Великодніх свят;
- участь студентів університету в міському щорічному заході «Відкриття
туристичного сезону»;
- участь студентів і викладачів університету у міському заході, в рамках
відкриття туристичного сезону, на встановлення рекорду «Живий герб
Кам’янця-Подільського»;
- у рамках Всеукраїнського свята вишиванки та у рамках Всесвітнього
дня науки у Подільському державному аграрно-технічному університеті вдруге
відбувся масштабний захід: «Науковий пікнік у вишиванці». Дрес-кодом дня
була вишиванка. Окрім того науковці різних закладів вищої освіти могли
презентувати свої наукові здобутки;
- найкращі та найактивніші студенти університету взяли участь у XX
Зльоті лідерів аграрної освіти (м.Умань);
- участь у Фестивалі «РетроФест»;
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- участь у міському заході до Дня молоді;
- участь у Фестивалі води та сімейного відпочинку «Ількові забави»;
- випуск нового проекту, першого номера Міжнародної інтернет-газети
«UniWeb»: Україна-Польща-ОАЕ.
- студенти університету взяли участь у щорічному міському заході «Я студент туристичного міста»;
- проведені виховні години, приурочені роковинам трагічних подій
Бабиного Яру;
- участь студентів університету у міських спортивні змагання «Козацькі
забави»;
- участь студентів університету 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).
- участь у міському заході до Дня Хелоуіна;
- кафедрою професійної освіти проведено День української писемності і
мови;
- участь НПП і студентів університету у заходах до Дня працівника
сільського господарства (м. Хмельницький);
- організація та проведення в університеті Дня студента;
- участь студентів і викладачів університету у міському заході до Дня
Гідності і Свободи;
- кафедрою суспільно-гуманітарних наук проведено тиждень до Дня
філософії;
- участь представників університету у міському заході до Дня пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 рр..;
- участь студентів у ІІ турі конкурсу знавців української мови (студентка
універсситету Дарина Васянович здобула ІІ місце);
- в університеті проходив перший відкритий Кубок міста з Українського
Рукопашу "Спас";
- організація щорічного новорічного свята для дітей співробітників
університету.
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У звітному періоді є ефективною діяльність Ради студентського
парламенту.

Молодечий

запал,

ініціативність

притаманний

нашому

студентському активу. Успішні виступи команди КВК «Аграрвард», перегляд
художніх та патріотичних фільмів, флешмоби, виставки, участь у ХХ зльоті
лідерів аграрної освіти в м. Умань – ці та інші гарні справи на рахунку
студентського активу університету.
У 2018 році, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»,
проведено прямі таємні вибори президента Студентського Парламенту
університету. За результатами виборів Параламент очолила Віка Лужняк –
студентка 4-го курсу економічного факультету. У подальшому таким же чином
були обрані Голови Студентського Парламенту усіх факультетів.
Спортивно-масова робота в університеті.
Спортивно-масова робота університету здійснює тренувально-виховну
роботу серед студентської молоді через роботу спортивних секцій, проведення
спортивно-масових

заходів,

проведення

спартакіад

серед

студентів

і

співробітників університету, організацію участі спортсменів університету у
спортивних змаганнях різного рівня.
В університеті діюяли такі спортивні секції: волейбол (жінки), важка
атлетика, настільний теніс, футбол, волейбол (чоловіки).
Серед

студентів-спортсменів

університету

–

1

майстер

спорту

міжнародного класу, 1 майстер спорту України, 2 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 НПП університету з волейболу;
- парковий волейбол до Дня спорту;
- турнір «Кам’янецька Весна» з настільного тенісу;
- спартакіада «Здоров’я» серед НПП університету з міні-футболу;
-Всеукраїнська спартакіада серед студентів аграрних ЗВО з волейболу
(чол.,жін.), н/теніс;
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- обласна Універсіада серед серед студентів ВНЗ з волейболу (чоловіки);
- обласна Універсіада серед серед студентів ВНЗ з волейболу (жінки);
- обласна Універсіада серед серед студентів ВНЗ з настільного тенісу;
- обласна Універсіада серед серед студентів ВНЗ з футболу (чоловіки);
- міжобласний турнір з пляжного волейболу серед чоловічих команд;
- «Кубок ректора» з волейболу(чоловіки);
- студентські спортивні ігри серед студентів університету з футболу;
- студентські спортивні ігри серед студентів університету з волейболу;
- AgroUniFest – волейбол (чол., жін.), н/теніс;
- «Козацькі забави»;
- турнір до Дня студента та працівника с/г: волейбол (чол., жін.), важка
атлетика;
- турнір до дня Св. Миколая з паркового волейболу;
Спортсмени університету в 2018 році були учасниками та стали
призерами і переможцями ряду значимих спортивних змагань:
- на обласній універсіаді серед студентів закладів вищої освіти команда
університету посіла ІІІ загальнокомандне місце.
- команда з волейболу Подільського державного аграрно-технічного
університету стала чемпіоном "Подільської ліги з волейболу".
- на спартакіаді «Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників та
співробітників аграрних закладів вищої освіти команда університету посіла ІІ
загальнокомандне місце.
Кращі спортсмени 2018 року:
- Осецька Антоніна - МСМК з кікбоксингу.
- Бойко Михайло – МС з важкої атлетики.
- Сеник Віктор – КМС з паурліфтингу.
- Бойко Андрій - КМС з волейболу.
Наукова бібліотека університету.
Наукова бібліотека університету здійснює виховний вплив на студентство
через: масові заходи, огляди-бесіди до знаменних дат, бібліографічні огляди,
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презентації «Бібліотечна стежина» для студентів, книжкові виставки, тематичні
вечори для академічних груп та інше.
Упродовж 2018 року 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:
-

Поетично-літературне свято «Стояла я і слухала весну», присвячене

147-й річниці від дня народження видатної українки Лариси Петрівни Косач,
яку весь світ знає як Лесю Українку. До дня народження згадували особисту
драму поетеси, її творчість та непросте життя.
-

Літературний марафон «Дзвенять кобзареві струни». У сквері міста,

біля пам'ятника Тарасу Шевченку, пройшли літературні читання «Вінок
Шевченкові сплітаємо із віршів». Студенти інженерно-технічного факультету
та факультету агротехнологій та природокористування, співробітники наукової
бібліотеки декламували твори Кобзаря;
-

Зустріч з учасниками Всеукраїнського літературного фестивалю

«Зернослово». Гостями бібліотеки стали поети-подоляни Ненцінський Анатолій
Йосипович, Прокоф'єв Іван Петрович.
-

До Всесвітнього дня книги та авторського права в науковій

бібліотеці університету відбувся інформаційний брифінг «Аграрна наука
краю»;

об'єднання
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Творча зустріч з керівником громадської організації «Творче
письменників

та

художників

«Кам'яний

острів»»

Тетяною

Сметанюк;
-

Співробітники

наукової

бібліотеки

та

студенти

інженерно-

технічного факультету і факультету ветеринарної медицини і технологій в
тваринництві були учасниками години права «Головний оберіг української
державності»;
-

З нагоди Дня пам'яті та примирення у Подільському державному

аграрно-технічному університеті відбувся захід–зустріч трьох поколінь;
-

«День музеїв у ПДАТУ». Захід приурочено Дню музеїв України;

-

Культурно-освітній захід «Кам'янець-Подільський – тимчасова

столиця УНР»;
-

Круглий стіл «Роз’яснення норм Конституції України»;

-

«Свято наукової бібліотеки ПДАТУ». Захід, присвячений Дню

бібліотек України;
-

«Естафета поколінь». Зустріч з ветеранами наукової бібліотеки

університету, присвячена Дню працівника освіти України;
-

Зустріч з Г.П. Щипківським – сучасним українським письменником;

-

Круглий стіл на тему: «Використання педагогічних ідей В.О.

Сухомлинського в практиці роботи закладів професійно-технічної та вищої
освіти»;
-

Зустріч представників українських громадських організацій, що

діють у Кам'янці-Подільському зі студентами «Громадський рух у Кам’янціПодільському»;
-

Круглий стіл «Перша світова війна і Україна: до 100-річчя

закінчення збройного конфлікту»;
-

Літературна мозаїка «Українська

літературна класика – дар

високих душ»;
Герою».

Захід до вшанування Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС «Вклонімося
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Окрім цього колектив наукової бібліотеки брав участь у багатьох інших
напрямках виховної роботи університету. Це, зокрема:
-

диктант національної єдності;

-

виготовлення і монтаж «сушок» (бібліотекар Л.В. Поночовна);

-

участь у виставці «Агро-Поділля 2018» (директор НБ А.О.

Михайлик, бібліотекар А.А. Совінська);
-

впорядкування і прибирання могили Ю. Сіцінського. Встановлення

інформаційної таблички на кладовищі. В акції взяли участь доцент
університету В.А. Нестеренко, директор НБ А.О. Михайлик та студенти 1-го
курсу СТН (Вет. мед).
Музей університету.
Музей історії університету знайомив з історією створення, розвитку та
досягненнями університету; сприяє патріотичному вихованню студентів;
сприяє становленню їх світогляду. Музей брав 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. В 2018 році музей університету відвідало 1151 осіб:
студентів, співробітників, гостей університету, учнів шкіл.
Виховна робота в гуртожитках.
Виховні заходи в гуртожитках проводилися деканатами (за планами
виховної роботи), кафедрами (за планами-графіками виховної роботи і
чергування викладачів у вечірній час), студентськими радами гуртожитків,
науковою бібліотекою університету.
Виховні заходи, що проводилися – це 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.
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5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1.

Фінансова діяльність за 2018 рік
Фінансування університету протягом минулого року здійснювалось

Міністерством освіти і науки України.
Із загального фонду державного бюджету за 2018 рік відповідно до
затвердженого кошторису надійшло коштів на загальну суму 50076,5 тис.грн.,
(що на 3961,1 тис . грн . більше в порівнянні з 2017 роком.) в т.ч.:
- заробітна плата – 33811,8 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 7086,7 тис. грн.
- продукти харчування дітям-сиротам – 906,5 тис. грн.
- оплата комунальних платежів – 5573,9 тис. грн.
- стипендія аспірантам і докторантам – 2479,0 тис. грн.
- придбання м'якого інвентарю дітям-сиротам – 15,8 тис. грн.
-

придбання

літератури

дітям

сиротам,

виплата

допомоги

при

працевлаштуванню – 202,8 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 355,8 тис. грн., за рахунок яких згідно плану використання
придбано нове лабораторне приладдя, обладнання, мінеральні добрива та
гербіциди.
Залишок коштів на спеціальному рахунку університету станом на 1 січня
2019 року становить 3813,6 тис. грн.
Протягом року на спеціальний рахунок університету надійшло 18047,2
тис. грн. в т.ч:
- за навчання – 14532,0 тис. грн.;
- від господарської діяльності, оплати за гуртожитки – 3427,9 тис. грн;
- оренди – 87,3 тис. грн.
Відповідно до кошторису затвердженого на 2018 рік видатки по
спеціальному фонду університету склали 16594,0 тис. грн., а саме:
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- на заробітну плату – 9396,4 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 2332,6 тис. грн.;
- придбання товаро-матеріальних цінностей – 2679,9 тис. грн.;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 22,4 тис. грн.;
- продукти харчування для їдальні – 323,5 тис. грн.;
- оплата послуг (ЄДЕБО, вивіз сміття, послуги по обслуговуванню
лічильників, газових сигналізаторів та інші) -616,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 94,4 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг - 772,4 тис. грн.;
- сплата податків -283,0 тис. грн.;
- придбання обладнання та основних засобів – 72,9 тис. грн.
Крім того, в минулому році по програмі 2201040 «Дослідження, наукові
та науково-технічні розробки» надійшло 2319,9 тис. грн. (в т.ч. надходження
госпдоговірних тематик склали 600,0 тис.грн, господарська діяльність НДЦ
«Поділля» - 1719,9 тис. грн.). Кошти використано відповідно до затвердженого
кошторису на заробітну плату – 1648,1 тис. грн., на придбання гербіцидів,
мінеральних добрив та на придбання запчастин до сільськогосподарської
техніки – 183,5 тис.грн., сплата податків – 265,0 тис. грн. та ін.
Протягом року на благодійний рахунок університету надійшло 462,2 тис.
грн., які відповідно до затвердженого кошторису використано на придбання
матеріалів

та

обладнання

для

господарських

потреб,

придбання

металопластикових вікон для гуртожитків та учбових корпусів, комп’ютерної
техніки та ін.
За минулий рік виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення
науково-педагогічному персоналу – 1218,8 тис. грн., іншим категоріям
працюючих – 77,1 тис. грн.
Відповідно до штатного розпису університету (зі змінами) на 2018 рік по
загальному

фонду

затверджено

396

штатних

одиниць

(141

науково-

педагогічних, 15 – педагогічних, 163 – спеціалісти, 77 – робітників), по
спецфонду

–

296

штатних

одиниць

(131

педагогічний, 21 – спеціаліст, 143 – робітники).

науково-педагогічних,

1

–
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Станом на 1 січня 2019 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.

Робота адмінгоспчастини університету в 2018 році.
З метою забезпечення нормальної роботи матеріально-технічної бази

університету (навчальні корпуси, гуртожитки, господарські будівлі і споруди
загальною

площею

62130,8

м2,

зовнішні

інженерні

мережі

тепло-

водопостачання і каналізації – 2,6 м2, підземні кабельні лінії – 3,8 км, повітряні
ЛЕП – 7,2 м2, вісім міні котелень на природному газі та твердому паливі)
власними силами виконані необхідні обсяги ремонтно-будівельних робіт на
різних об’єктах. Станом на 29.12.2018 року виконані роботи по поточному і
капітальному ремонту в навчальних корпусах, житлових кімнатах та
приміщеннях загального користування студентських гуртожитків, приміщеннях
ботанічного саду, проведені ремонти внутрішніх і зовнішніх мереж та систем
водопостачання, каналізації, теплопостачання, електроосвітлення.
В тому числі:
-

проведено

комплексний

ремонт

приміщення

під

влаштування

навчально-наукової лабораторії «DAK GPS» у складсько-господарському
корпусі;
- проводився комплексний ремонт кімнат п’ятого поверху гуртожитку
№2;
- виконано капремонт частини приміщень та влаштовано два санвузли і
дві душових у ветеринарній клініці;
-

здійснено

заміну

частини

дерев’яних

віконних

блоків

на

металопластикові у головному корпусі;
- проведено ремонт (оскління) теплиць ботанічного саду та теплиць
факультету агротехнологій;
-

проведено

ремонт

приміщень

інженерно-технічного факультету;

лабораторії

машиновикористання
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- облаштовано зерносховище в корпусі № 3 інженерно-технічного
факультету (бетонування сховищ, монтаж металевих воріт);
- замінено частину зовнішнього трубопроводу водопроводу до корпусів
№ 6, 7;
- проведено заміну частини електромережі освітлювальних щитків і
автоматів у корпусі № 3;
- проведено монтаж кабельної лінії та електропроводок до обладнання
навчально-наукової лабораторії « DAK GPS».
У рамках підготовки до опалювального сезону 2018-2019 років проведено
такий комплекс регламентних робіт:
- перевірку димових та вентиляційних каналів у гуртожитках і
теплогенераторних з отриманням актів;
- повірку лічильників газу – 3 шт.;
- повірку коректорів об’єму газу – 3 шт.;
-

повірку

сигналізаторів

до

вибухової

концентрації

газів

теплогенераторних і гуртожитків – 10 шт.;
- придбано та змонтовано (на вимогу ПАТ «Хмельницькгаз») газові
лічильники – 3 шт. на заміну старих у гуртожитках № 1, 2, 3.;
- придбано обладнання для дистанційної передачі для вузлів обліку газу –
6 шт.;
- проведений капремонт твердопаливного котла у ботанічному саду;
- проведені роботи по техобслуговуванню регулюючої та запірної
арматури в теплових вузлах гуртожитків і корпусів;
- проведено ремонт частини термоізоляції трубопроводів опалення.
Загальний обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт власними силами
на 29 грудня 2018 року становить 1833 тис. грн.
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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.,
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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, 1 – Заслужений
працівник сільського господарства України, 5 – відмінників освіти України, 9 –
відмінників аграрної освіти і науки України.
6.1.2. Кадровий склад
У 2018 році навчально-виховний процес на 6 кафедрах факультету
забезпечували 52 науково-педагогічних працівника, які в цілому по факультету
працювали на 44,7 штатних тарифних ставках (табл. 6.1.). При цьому, в
штатному розписі за посадами 7,20 ставки займали професори, 18,0 ставки –
доценти, 1 ставку – старші викладачі і 18,5 ставки – асистенти.
Таблиця 6.1
Штатний розпис співробітників факультету

всього

Рослинництва, селекції
і насінництва

асистент

1.

ст.
викладач

Назва кафедри

доцент

№
з/п

професор

науково-педагогічний персонал

2

2

-

3,75

7,75

допоміжний
персонал

Посад за штатним розписом

1

Садово-паркового
господарства,
2.
землеробства і
грунтознавства
Садівництва і
3.
виноградарства
Екології, карантину і
4.
захисту рослин
5.
Геодезії та землеустрою
Агрохімії, хімічних і
6.
загально-біологічних
дисциплін
ВСЬОГО:
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1

6

-

2,50

9,50

2,0

1

2,50

-

1,75

5,25

1,0

3,20

2

-

2

7,20

1,0

-

2

1

6

9

1,0

-

3,5

-

2,5

6

2,0

7,20

18,0

1

18,5

44,5

8,0

6.1.3. Навчальна робота
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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Під час вступної кампанії 2018 року абітурієнтами до факультету подано
659 заяви (у 2017 році – 728 заяв), з яких 390 для вступу на освітньо-професійні
програми підготовки «бакалавра» (59 % від загальної кількості поданих заяв), і 269
(41%) – на освітньо-професійні програми підготовки «магістра» (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2018 році
Напрями підготовки
(спеціальності)

Освітні ступені (освітньо-кваліфікаційні рівні)

бакалавр

магістр

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

Агрономія

127

70

197

79

70

149

Садівництво і
виноградарство

36

3

39

26

7

33

Екологія

30

7

37

14

8

22

Геодезія та землеустрій

68

19

87

19

14

33

Садово-паркове господарство

27

3

30

22

10

32

ВСЬОГО:

288

102

390

160

109

269

В структурі поданих заяв за формами навчання близько 68% (448 заяв)
припадає на денну і 32% (211 заяв) – на заочну форми навчання. У 2018 році
прийнято на навчання 277 осіб (у 2017 –327 осіб), з яких 139 (50%) зараховано на
освітні ступені «бакалавра», і 138 (50%) – «магістра».
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Таблиця 6.4.
Результати прийому у 2018 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»

9/29

2/6

11/35

1/10

3/34

4/44

17

28

45

6

24

30

«Садівництво і
виноградарство»

3/3

0/0

3/3

0/0

0/0

0/0

5

7

12

3

5

8

«Екологія»

0/0

5/0

5/0

0/0

0/3

0/3

4

2

6

0

7

7

«Геодезія та
землеустрій»

3/9

3/1

6/10

0/0

1/7

1/7

7

11

18

2

10

12

«Садово-паркове
господарство»

1/5

0/0

1/5

0/0

0/0

0/0

5

6

11

2

7

9

16/46

10/7

26/53

1/10

4/44

5/54

38

54

92

13

53

66

ВСЬОГО:
РАЗОМ

277

Примітка: чисельник – всього; знаменник – скорочений термін навчання і поповнення старших курсів або друга вища освіта.
–.
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У 2018 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 285 осіб денної форми навчання і 80 осіб - заочної.
Таблиця 6.5

Випуск фахівців у 2018 році
Назва напряму підготовки
(спеціальності)

«Агрономія»
«Екологія»
«Геодезія та землеустрій»
«Садово-паркове господарство»
«Садівництво і виноградарство»
Разом
«Агрономія»
«Екологія»
«Геодезія та землеустрій»
«Садово-паркове господарство»
«Садівництво і виноградарство»
Разом
Всього по факультету:

В тому числі
денна
всьог держ.
о
зам.
«Бакалавр»
101
83
9
5
35
26
19
17
4
4
168
135
«Магістр»
56
40
12
10
23
13
15
13
11
9
117
85
285
220

ком.

заочна
всьог держ.
о
зам.

ком.

18
4
9
2
0
33

27
3
2
3
35

8
0
0
0
8

19
3
2
3
27

16
2
10
2
2
32
65

18
4
15
5
3
45
80

13
0
3
2
3
21
29

5
4
12
3
0
24
51

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

Всього

В тому числі
денна

заочна

12
1
8
3
1
25

12
1
8
3
1
25

-

29
9
9
9
8
64

19
8
7
7
5
46

10
1
2
2
3
18

«бакалавр»
«Агрономія»
«Екологія»
«Геодезія та землеустрій»
«Садово-паркове господарство»
«Садівництво і виноградарство»
Разом
«Агрономія»
«Екологія»
«Геодезія та землеустрій»
«Садово-паркове господарство»
«Садівництво і виноградарство»
Разом

«магістр»
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Всього по факультету:

89

71

18

Протягом 2018 року науково-педагогічними працівниками кафедр
факультету виконано навчального навантаження на 29307 годин (табл.6.7).
Таблиця 6.7
Виконання навчального навантаження кафедрами факультету
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва кафедри
Рослинництва, селекції і насінництва
Садово-паркового
господарства,
землеробства і грунтознавства
Садівництва і виноградарства
Екології, карантину і захисту рослин
Геодезії та землеустрою
Агрохімії,
хімічних
і
загальнобіологічних дисциплін
ВСЬОГО:

Обсяги навчального навантаження
план
фактично
відхилення
4466,54
4466,54
2960,65

2960,65

-

6762,29
4214,40
7029,62

6762,29
4214,40
7029,62

-

3873,5

3873,5

-

29307

29307

-

За підсумками зимової екзаменаційної сесії успішність студентів в
цілому по факультету склала 100%, а якісний показник успішності – 72,3%.
При цьому, середній бал складання студентами семестрових атестацій
зимової екзаменаційної сесії становив 4,24.
В розрізі напрямів підготовки (спеціальностей) найкращі показники
успішності досягнуті студентами спеціальності «Геодезія та землеустрій», а
найгірші – у студентів напряму підготовки «Агрономія».
Загальні пропуски занять з розрахунку на 1 студента факультету за
підсумками першого семестру складали 5,2 академічної години, в тому числі
без поважних причин – 2,3 академічної години.
За підсумками літньої екзаменаційної сесії успішність студентів в
цілому по факультету склала 99,7%, а якісний показник успішності – 67,9%.
При цьому, середній бал складання студентами семестрових атестацій літньої
екзаменаційної сесії становив 4,26 (табл.6.8).
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Таблиця 6.8.
Підсумки екзаменаційних сесій 2018 року

Напрям підготовки
(спеціальність)

1
Агрономія
Садівництво і
виноградарство
Екологія
Геодезія та землеустрій
Садово-паркове
господарство
В цілому по ф-ту:
Агрономія
Садівництво і
виноградарство
Екологія
Геодезія та землеустрій
Садово-паркове
господарство
В цілому по ф-ту:

Пропуски занять
на 1 студента,
Якісний
академічних
Кількість Успішність, показник Середній
годин
студентів
%
успішності,
бал
В т.ч., без
%
всього поважних
причин
2
3
4
5
6
7
Зимова екзаменаційна сесія
220
100
81,4
4,0
3,8
3,0
34

100

93,3

4,2

3,1

1,0

89
4

100
100

88,5
94,4

4,3
4,4

4,5
4,0

3,0
2,0

36

100

90,2

4,3

3,7

2,1

100
89,6
Літня екзаменаційна сесія
219
99,0
60,7

4,24

3

2,22

4,1

4,9

4,0

20

100

75,0

4,2

4,

1,8

30
85

100
100

70
82,3

4,4
4,3

5,5
6,2

3,2
2,6

39

100

71,7

4,3

4,7

1,9

393

99,7

71,94

4,26

5,2

2,3

383

6.1.4. Методична робота
У 2017-18 навчальному році науково-педагогічними працівниками
кафедр факультету видано одноосібно або в співавторстві 17 навчальних
посібників, а також 78 методичні розробки для проведення аудиторних
занять та самостійної роботи студентів (відповідно до таблиці 6.9.).
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Таблиця 6.9.
Видання навчально-методичної літератури
№
з/п

Навчальні посібники
у т.ч схвалені
всього
вченою радою
університету
27

Назва кафедри

1

Геодезії та землеустрою
Рослинництва, селекції та
2
насінництва
Садівництва, овочівництва і
3
садово-паркового господарства
Екології та збалансованого
4
природокористування
Землеробства, грунтознавства і
5
захисту рослин
Агрохімії, хімічних та
6
загальнобіологічних дисциплін
РАЗОМ:

Методичні
видання
27

5

5

33

1

32

14

10

3

7

3

4

10

3

7

96

17

78

Таблиця 6.10
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників, виданих у

Прізвище, ім’я
та по батькові

№
з/п

Лаврук В. В.

11

Лаврук В. В.

Лобанова О. П.

Лобанова О. П.

Кушнірук Т. М.

12

14

15

17

Назва
Навчально-методичні матеріали з
дисципліни ПН.01 «Ліцензування і
патентування наукової продукції» для
студентів спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій» освітнього ступеня
«Магістр»
Протокол №5 від 26.05.2018 р.
Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни ПН.01
«Ліцензування і патентування наукової
продукції» для студентів спеціальності
193 «Геодезія та землеустрій» ОС
«Магістр» Протокол №5 від 26.05.2018 р.
Методичні вказівки для організації
самостійної роботи студентів з
дисципліни «Картографія» для студентів
спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій»денної та заочної форми
навчання
Протокол №2 від 28 березня 2018 року
Методичний посібник для проведення
тестового контролю з дисципліни
«Картографія» для студентів
спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій»денної та заочної форми
навчання
Протокол №2 від 28 березня 2018р
Методичні рекомендації для виконання
практичних робіт з дисципліни «Оцінка

Тираж

2018 році
Обсяг
(друк. арк.)

12

4,15

–

12

1,62

–

12

1,72

І. А. Ясінецька
Т. М. Кушнірук
О. І. Петрище

12

0,71

І. А. Ясінецька
Т. М. Кушнірук
О. І. Петрище

12

1,91

І. А. Ясінецька
Т. М. Кушнірук

Співавтори
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Кушнірук Т. М.

19

24
Трач І. В.
Трач І. В.

25

26
Додурич В.В.
Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

28

29

30

31

32

33

34

35

земель» для студентів спеціальності 193
«Геодезія та землеустрій» денної та
заочної форми навчання
Протокол №2 від 28 березня 2018р
Методичні рекомендації для виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Земельний кадастр» для студентів 1
курсу спеціальності 201 «Агрономія»
Протокол №2 від 28 березня 2018р
Конспект Лекцій з дисципліни
«Муніципальні ГІС» для студентів
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
2 освітнього рівня магістр
Протокол №5 від 25 червня 2018 року
Конспект Лекцій з дисципліни «ГІС і БД»
для студентів спеціальності 193 Геодезія
та землеустрій 1 освітнього рівня
бакалавр
Протокол №5 від 25 червня 2018 року
Завдання до лабораторних з дисципліни
«Вища геодезія» для студентів напряму
підготовки «Геодезія, картографія та
землеустрій»
Протокол №9 від 28 березня 2018 року
Курс лекцій з дисципліни
«Лісовідновлення і лісорозведення» для
студентів спеціальності 206 «Садовопаркове господарство» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Методичні рекомендації до лабораторних
занять з дисципліни «Лісовідновлення і
лісорозведення» для студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство» першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
Методичні рекомендації до виконання
контрольних робіт з дисципліни
«Лісовідновлення і лісорозведення» для
студентів заочної форми навчання
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство» першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
Збірник тестових завдань контролю знань
з дисципліни «Лісовідновлення і
лісорозведення» для студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство» першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
Термінологічний словник з дисципліни
«Лісовідновлення і лісорозведення» для
студентів спеціальності 206 «Садовопаркове господарство» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Курс лекцій з дисципліни «Організація
садово-паркового господарства» для
студентів спеціальності 206 «Садовопаркове господарство» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Методичні рекомендації до практичних
занять з дисципліни «Організація садовопаркового господарства» для студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство» першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
Методичні рекомендації до виконання
контрольних робіт з дисципліни

О. І. Петрище

12

1,45

І. А. Ясінецька
О. І. Петрище
О. П. Лобанова

12

4,38

–

12

17,51

–

12

2,06

О. Г. Бойко

20

6,0
-

20

3,0

-

20

1,0

-

20

1,25

-

20

3,0

-

20

10,0

-

20

2,0

-

1,0

-

20
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Зеленський В.А.

Зеленський В.А.

36

37

«Організація садово-паркового
господарства» для студентів заочної
форми навчання спеціальності 206
«Садово-паркове господарство» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Збірник тестових завдань контролю знань
з дисципліни «Організація садовопаркового господарства» для студентів
заочної форми навчання спеціальності
206 «Садово-паркове господарство»
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.
Термінологічний словник з дисципліни
«Організація садово-паркового
господарства» для студентів заочної
форми навчання спеціальності 206
«Садово-паркове господарство» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Методичні рекомендації по виконанню
лабораторних робіт з дисципліни
«Квітникарство» спеціальності 206 «Садовопаркове господарство» денної форми
навчання
Методичні рекомендації по виконанню
практичних робіт з дисципліни
«Квітникарство відкритого і закритого
ґрунту» спеціальності 203 «Садівництво і
виноградарство» денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо
проходження виробничої практики
студентами факультету агротехнологій і
природокористування спеціальності
206 «Садово-паркове господарство»
Практикум з декоративного садівництва і
квітникарство

20

1,5

-

20

30,0

-

10

2,08

10

2,88

Мулярчук О.І. та
М’ялковським
Р.О.

10

2,21

Гойсюк Л.В.,
Дудка Т.А.

Безвіконний
П.В.

38

Безвіконний
П.В.

39

Безвіконний
П.В.

40

Чебан С.Д.

41

Овчарук В.І.,

42

Методичні рекомендації до написання та
основні вимоги щодо оформлення
дипломної роботи (проекту) для
студентів ОР «Магістр» за спеціальністю
206 «Садово-паркове господарство»

10

Овчарук В.І.,

43

Методичні рекомендації по зберіганню
картоплі та овочів

10

Долід А.В.

44

Методичні рекомендації до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Управління якістю
сільськогосподарської продукції»
Методичні рекомендації до виконання
курсового проекту з дисципліни
«Розсадництво»
Методичні методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Розсадництво»
Помологія: методичні вказівки до виконання
практичних робіт та організації самостійної
роботи студентами денної та заочної форм
навчання агрономічного факультету в галузі
знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво», напряму підготовки: 6.090101
«Плодоовочівництво та виноградарство»,

Долід А.В.

45

Долід А.В.

46

Чебан С.Д.

47

20

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

10

3,03

10

0,8

10

3,01

20

2,2

Чебан С.Д.

Чередниченко Л.І.
Паламарчук І.І.
Панцерива Г.В.
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Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

48

49

50

51

52

53

54

55

освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр»
2018
Розсадництво: методичні вказівки для виконання
практичних робіт та організації самостійної
роботи студентами денної форми навчання
агрономічного факультету в галузі знань 0901
«Сільське господарство і лісництво», напряму
підготовки: 6.090101 «Плодоовочівництво та
виноградарство», освітньо-кваліфікаційного
рівня: «Бакалавр» 2018
Розсадництво: методичні вказівки для виконання
практичних робіт та організації самостійної роботи
студентами денної та заочної форм навчання
освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань: 20
«Аграрні науки та продовольство», спеціальності:
203 «Садівництво та виноградарство» 2018
Сертифікація та контроль якості
насіннєвого матеріалу. Методичні
вказівки для проведення практичних
занять та організації самостійної роботи
студентів агрономічного факультету
денної та заочної форм навчання
спеціальності 201 «Агрономія»,
освітнього ступеня: «Магістр» Вінн. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018.
Інтегрований захист в плодоовочівництві
та виноградарстві. Методичні вказівки
для проведення практичних занять та
організації самостійної роботи студентів
агрономічного факультету денної та
заочної форм навчання спеціальності 203
«Садівництво та виноградарство»,
освітнього ступеня: «Магістр» Вінн. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018.
Методологія та організація наукових
досліджень з основами інтелектуальної
власності. Методичні вказівки для
проведення практичних занять та
організації самостійної роботи студентів
агрономічного факультету денної та
заочної форм навчання спеціальності 203
«Садівництво та виноградарство»,
освітнього ступеня: «Магістр» Вінн. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018.
Органічне плодоовочівництво та
виноградарства. Методичні вказівки для
проведення практичних занять та
організації самостійної роботи студентів
агрономічного факультету денної та
заочної форм навчання спеціальності 203
«Садівництво та виноградарство»
освітнього ступеня «Магістр» Вінн. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018.
Сертифікація і контроль якості
плодоовочевої продукції. Методичні
вказівки для виконання практичних робіт
та організації самостійної роботи
студентів денної форми навчання 203
«Садівництво та виноградарство»
освітнього ступеня «Магістр». – Вінниця:
РВВ ВНАУ, 2018. – 56 с.
Сучасні технології садівництва і

25

1,2

Чередниченко Л.І.
Паламарчук І.І.

25

2,2

Чередниченко Л.І.
Паламарчук І.І.

25

3,5

Костюк О.О

25

1,1

Костюк О.О.

25

4,7

Костюк О.О.

25

1,6

Костюк О.О.

25

3,1

Костюк О.О.

25

4,1

Панцирева Г. В.
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виноградарства. Методичні вказівки для
виконання практичних робіт та
організації самостійної роботи студентів
денної форми навчання 203 «Садівництво
та виноградарство» освітнього ступеня
«Магістр». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2018.
Чебан С.Д.

Чебан С.Д.

Кобринська Л.В.

Кобринська Л.В.

56

57

59

60

Бахмат О. М.
Плахтій Д. П.

61

Бахмат О. М.
СтепасьА. В.

62

Бахмат О. М.

63

O. Ovcharuk

O. Ovcharuk

65

66

«Дослідна справа у садівництві,
овочівництві і виноградарстві»
Методичні вказівки для проведення
практичних занять та організації
самостійної роботи для студентів
агрономічного факультету денної та
заочної форм навчання спеціальності 203
«Садівництво та виноградарство»,
освітнього ступеня: «Магістр» Вінн. нац.
аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 55
с.

25

Навчальний посібник.
Післязбиральна доробка плодів, овочів і
винограду
Робочий зошит для виконання
самостійної роботи «Товарознавство
плодів, овочів і винограду» для студентів
напряму підготовки 201 «Агрономія»
денної і заочної форми навчання
Методичні вказівки для самостійної
роботи «Технологія зберігання і
переробки продукції рослинництва» для
студентів напряму підготовки 201
«Агрономія» денної форми навчання
Екологія праці (фізіологічний і
психологічний аспекти)
Методичні вказівки для лаболаторнопрактичних занять та самостійної роботи
з дисципліни «екологія
землекористування».

3,05

Костюк О.О.

100

16,3

Хареба В.В.,
Овчарук В.І.,
Чередніченко
В.М.,
Чередніченко Л.І.,
Мулярчук О.І.

50

3,5

Мулярчук О.І.

50

1,8

Мулярчук О.І.

500

20,53

Галаченко
О.О.

100

2,13

Дипломне проектування. (методичні
вказівки )

100

1,81

Prospects of Growing Miscanthus as
Alternative Source of Biofuel.
January 2018/ In book: Renewable Energy
Sources: Engineering, Technology,
Innovation
Springer International Publishing. P. 801812.
DOI 10.1007/978-3-319-72371-6_78
ISBN: 978-3-319-72370-9.

300

0,7

Spread Mustard and Prospects for Biofuels.
January 2018/ In book: Renewable Energy
Sources: Engineering, Technology,
Innovation
Springer International Publishing. P. 791799.

300

0,5

Чинчик О.С.
Овчарук О.В.
Плахтій Д.П.
Степась А. В.
Шелудченко Л.С.
Дорошенко О. Л.
Трач С. В.
Бабій Я.В.
V. Ivanyshyn
U. Nedilska
V. Khomina
R. Klymyshena
V. Hryhoriev
T. Hutsol
K. Mudryk
M. J. Jewiarz
M. Wrobel
K. Dziedzic
T. Kozina
I. Trach
V. Levytska
T. Hutsol
K. Mudryk
M. J. Jewiarz
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DOI 10.1007/978-3-319- 72371-6_77
ISBN: 978-3-319-72370-9.
О.В. Овчарук
Л.С.
Шелудченко
О.С. Чинчик
Чинчик О. С.
Шелудченко Л.
С.

67

Шелудченко
Л.С.,
Бахмат О.М.,
Овчарук О.В.
Чинчик О.С.

69

Шелудченко
Л.С.
Овчарук О.В.
Чинчик О.С.

72

Плахтій Д.П.

74

Козіна Т.В.

Рихлівський І.П.

Хомовий М.М.

68

Еколого-технологічна оптимізація
опорного каркасу автодорожньої мережі
Автомобільні дороги експлуатаційна
надійність та екологічна безпека
(науково-практичне видання)

Моделювання і прогнозування динаміки
природно-техногенних геоекосистем
(Навчальний посібник)

76

77

80

Хомовий М.М.

81

Роговик Л.Й

82

Яворов В.М.

83

Яворов В.М.

84

Ямборак Р.С.

85

Ямборак Р.С.

86

Раціональне використання ресурсів в
умовах екологічно стабільних територій:
колективна монографія / за ред. П.В.
Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. –
Полтава: ТОВ НВП Укрпромторгсервіс,
2018. – С. 300-310. ISBN: 978-617-746415-9.
Лікарські рослини і продукти
бджільництва в оздоровленні людини
Методичні вказівки і робочий зошит з
дисципліни «Фітопатологія» для
виконання лабораторно-практичних
занять студентів спеціальності 201
«Агрономія» за освітнім ступенем
«бакалавр» Кам’янець-Подільський, Вид-во
ПДАТУ, 2018.
Землеробство. Навчальний посібник для
виконання лабораторних робіт. Абетка,
ФОП Сисин Я.І. м. Кам’янецьПодільський, 2018.
Атлас дерев і чагарників
Для лабораторно-практичних занять та
самостійної роботи студентів з
дисципліни «Сільськогосподарські
меліорації» для студентів спеціальності
201 «Агрономія» денної і заочної форми
навчання
Методичні вказівки для лабораторних
занять та самостійної роботи з
дисципліни «Сільськогосподарські
меліорації» для студентів спеціальності
201 «Агрономія» денної і заочної форми
навчання
Органічна хімія [Навчальний посібник] –
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018.80 с.
Агрохімія. Методичні вказівки і робочий
зошит для лабораторних робіт
(доповнений і оновлений)
Агрохімія:питання, відповіді, тестові
завдання
Методичні вказівки з виконання
контрольних робіт для студентів заочної
форми навчання спеціальності: 275 –
Транспортні технології з дисципліни
«Хімія»
Методичні матеріали для підготовки до

M. Wrobel
K. Dziedzic

100

0,7

В.Л. Носко

300

3,1

Вознюк С.В.
Кобринська Л.В.

300

9

300

18,84

В.Л. Носко

300

10

20

4,0

В.С.
Строяновський
Т.О. Падалко

Шелудченко Б.А.

Григор’єв В.М.,
Тарасюк В.А.

50

11,0

50

1,3

Печенюк В.І.,
Хомовий М.М.,
Кобернюк О.Т.,
Галицька Г.Й.
Рихлівський І.П.,
Печенюк В.І.,
Григор’єв В.М.,
Бурдига В.М.

50

4,5

100

7,5

100

5

50

4,5

-

50

3

Прохацька Г.І.

50

6,25

Прохацька Г.І.

Рихлівський І.П.,
Печенюк В.І.,
Григор’єв В.М.,
Бурдига В.М.
Ямборак Р.С.,
Прохацька Г.І.
-
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Коваль Т.В.,

87

Овчарук О.В.

88

Пустова З.В.

89

Недільська У.І.

90

Недільська У.І.

91.

ЗНО з хімії
Лабораторний практикум «Біохімія
тварин з основами фізичної та колоїдної
хімії»
Навчальний посібник «Хімічний аналіз в
сільському господарстві»
Методичні рекомендації до виконання
самостійної та контрольної роботи з
дисципліни “Мікробіологія з основами
вірусології” для студентів факультету
агротехнологій і природокористування
заочної форми навчання
Методичні вказівки «Фізіологія рослин»
для самостійної роботи студентам заочної
форми навчання «Агрономія».
Методичні рекомендації «Особливості
вирощування картоплі в умовах
Лісостепу західного»

100

8,6

Овчарук О.В.

100

24

30

5

Роговик Л.Й.,
Коваль Т.В.
Овчарук О.В.,
Роговик Л.Й.,
Остафін Марек,
Бульскі Карол

30

1,6

-

30

2,6

-

6.1.5. Наукова робота
Робота вченої ради факультету. До складу вченої ради факультету
входять 25 науково-педагогічних працівника і 3 студента.
Робота вченої ради факультету проходила згідно затвердженого плану.
Впродовж звітного періоду було проведено 9 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 функціонувє спеціалізована вчена рада Д 71.831.01
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за
спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво».
Протягом звітного періоду на базі факультету організовано та
проведено 1 міжнародну, 4 всеукраїнські і 2 регіональні конференції, в яких
прийняло участь близько 443 учасників (табл. 6.11):
Таблиця 6.11
Перелік проведених наукових конференцій і семінарів
Назва наукової, конференції,
семінару
Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих вчених і

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)
всеукраїнська

Кількість
учасників

Результати

110

Видано
збірник тез

179
здобувачів вищоїо світи. «Актуальні
проблеми соціально-гуманітарних і
природничих наук в контексті сучасних
глобальних викликів». 07–08 червня
2018 року, м. Кам’янець-Подільський
Наукові екологічні читання, присвячені
Міжнародному Дню Землі. Матеріали
І-хстудентських наукових екологічних
читань 24 квітня 2018 р. – м.
Кам'янець-Подільський, 2018.
Конференція «Засуха, суховій і пилова
буря в Україні в період глобальної
зміни клімату» до Всесвітнього дня
боротьби з опустелюванням та
посухами
Інноваційні технології в рослинництві:
матеріали наукової інтернетконференції проведено
15 травня 2018 р
«Наука. Молодь. Земля. Сталий
розвиток»
Щорічна науково-практична
конференція «Перші кроки в аграрну
науку»
Міжнародна науково-практична
конференція «Аграрна наука та освіта
Поділля».

регіональний

20

Видано
збірник тез

Студентський,
регіональний

25

всеукраїнська

125

Всеукраїнська
студентська
науково-практична
конференція

53

Видано
збірник тез

Всеукраїнський

35

Збірник
праць

Міжнародна

75

Збірник тез

Електронний
збірник

12 науково-педагогічних працівника факультету взяли участь у 8
наукових заходах в інших вищих навчальних закладах (табл. 6.12).
Таблиця 6.12
Участь у наукових заходах в інших закладах вищої освіти
Назва наукової конференції,
семінару

IV Национальная научнопрактическая конференция
«Проблемы и вызовы экономики
региона в условиях глобализации».

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

мун.
Комрат,
Комратский
Государстве
нный
международный
Университет
. – Молдова,
2018 г.

Кількість
учасників
заходу від
факультету

1

180
Інститут
біоенергетич
них культур міжнародний
та цукрових
буряків,
Київ, 2018

VІ Міжнародна науково-практична
конференція молодих вчених
«Новітні технології вирощування
сільськогосподарських культур».

ІV Міжнародна науково-практична
конференція «Імпортозамінні
технології вирощування, зберігання і Умань, 2018
переробки продукції садівництва та
рослинництва».
LublinX Miedzynarodowa Konferencja
Zamoscnt.Klimat pola uprawnego.
LwowMeteorologia I Klimatologia stosowana
Kamieniec
– gospodarka, teoria, praktyka,
Podolski,
innowacyjnosc poswiecona pamieci
2018
prof.dr.hab. Tadeusza Gorskiego
Міжнародна науково-практична
конференція «Інтеграл бізнесструктур: стратегії та технології»
In3 International Scientific Technical
Conference «Innovations in geodesy,
cartography, real estate management
and surface water protection»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Проблеми боротьби з
деградацією земель та
опустелюванням в Україні у
контексті зміни клімату».
Гуманітарний простір науки: досвід
та перспективи. ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди

Тбілісі,
Грузія
23 лютого
2018 року.
J. Lubelski,
2018
м. Київ, 22
травня 2018
р.
ПереяславХмельницьк
ий. 2018.

1

міжнародний

1

международный

2

міжнародний

3

міжнародний

2

всеукраїнська

1

міжнародний

1

У 2018 навчальному році співробітниками факультету захищено 1
кандидатську дисертацію та 2 докторських дисертації(табл. 6.13).
Таблиця 6.13
Захист докторських і кандидатських дисертацій
Прізвище,
ім’я, по
батькові

Тема дисертації

Спеціальність

Науковий
керівник або
консультант

Місце, дата
захисту

181

Лаврук
Віталій
Валерійович

Крачан
Тетяна
Михайлівна

Пую Василь
Лазарович

Економічна
модернізація
тваринництва як
умова
продовольчого
забезпечення
населення
України
“Фазові
рівноваги і
кристалічна
структура сполук
у системах Y–
{Cu, Ag}–Al, {Y,
La}–Ag–Ga та
споріднених”
Наукові основи
формування та
використання
кормових
фітоценозів у
Лісостепу
Західному

08.00.03
«Економіка та
Д.е.н.,
управління
професор,
національним
Іванишин В. В.
господарством»

Кам’янецьПольський,
Подільський
державний
аграрно-технічний
університет,
10 травня
2018 року

02.00.01 –
Неорганічна
хімія

к.хім.н., доц.
Стельмахович
Б.М.

м.Львів, ЛНУ ім..
Івана Франка
3 липня 2018 р. на
спеціалізованій
вченій раді Д
35.051.10.

Бахмат М.І.

Д 27.361.0120.09.2018 рІнститут
землеробства
смт. Чабани

Кормовиробни
цтво

Таблиця 6.14
Список отриманих патентів і авторських свідоцтв
Прізвище, ім’я та побатькові
Гаврилянчик Р.Ю.,
Вільчинська Л.А.,
Бурдига В.М.,
Харевський Є.В.
Корчак М.М., Федірко
П.П., Бончик В.С.,
Ямборак Р.С.
Бахмат М.І.
Ткач О.В
Скабінська Л.П.
Ткач Л.В.

Назва

Вид охоронного
документу (патент
на винахід, корисну Дата подачі
модель, свідоцтво
заявки
про авторське
право на твір)
№ заявки 18657001.
23.01.2018 р.

Подано заявку на
отримання свідоцтва на
сорт рослин гречка
татарська Калина
Спосіб спалювання
корисна
соломи
№125686

Патент на корисну
модель №129823
Бюл.
№21
«Спосіб
сушіння 12.11.2018 р.
цикорію»

модель Зареєстрован
о
25.05.2018р.
від

01.06.2018 р

Протягом 2018 року науково-педагогічними працівниками факультету
опубліковано 8 монографій, 258 наукових статей і тез доповідей.
Таблиця 6.15
Підсумки наукової діяльності у 2018 році
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№
з/п

Назва кафедри

1

Рослинництва, селекції і насінництва
Садово-паркового
господарства,
2
землеробства і грунтознавства
3
Садівництва і виноградарства
4
Екології, карантину і захисту рослин
5
Геодезії та землеустрою
Агрохімії, хімічних і загально-біологічних
6
дисциплін
РАЗОМ:

1

39

Патенти і
авторські
свідоцтва
2

2

72

-

5
-

57
37
29

-

-

24

1

8

258

3

Монографії

Статті

У 2018 навчальному році студенти факультету брали участь в 3
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (з агрономії,
екології, геодезії та землеустрою).
Протягом звітного періоду студентами факультету опубліковано 115
наукових роботи (табл. 6.16).
Таблиця 6.16
Наукові публікації студентів
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва кафедри
Рослинництва, селекції і насінництва
Садово-паркового господарства, землеробства і
грунтознавства
Садівництва і виноградарства
Екології, карантину і захисту рослин
Геодезії та землеустрою
Агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін
РАЗОМ:

Кількість студентських
публікацій
7
16
20
10
41
21
115

6.1.6. Організаційна робота
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.
Таблиця 1.17
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Закріплення кафедр для здійснення профорієнтаційної роботи в
зоні освітньої діяльності університету
№
з/п

Назва кафедри

Область

1.

Рослинництва,
насінництва

селекції

2.

Садово-паркового
господарства,
Чернівецька
землеробства і грунтознавства

3.

Садівництва і виноградарства

4.

Агрохімії, хімічних і
біологічних дисциплін

5.

Геодезії та землеустрою

6.

Екології,
рослин

карантину

Проводилася

і

загально-

Вінницька

Чернівецька
Івано-Франківська
Чернівецька
Чернівецька

і

захисту

Чернівецька

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

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 2018 році і з ними підтримується постійний зв’язок.
У 2018 навчальному році на факультеті були проведені наступні роботи
з покращення матеріальної бази:
 поточний ремонт теплиць (кафедра садівництва і виноградарства);
 поточний ремонт центру практичної підготовки студентів факультету
на дослідному полі університету;
 поточний ремонт аудиторій і виготовлення нових та оновлення
старих стендів на всіх кафедрах.
 здійснено заміну вікон у приміщеннях деканату факультету та
туалетах другого поверху за рахунок благодійних внесків спонсорів. Кафедра
садівництва і виноградарства господарства провела обрізку дерев та
здійснила благоустрій зелених насаджень територій університету.

184
Протягом

2018

року

підвищення

кваліфікації

пройшли

15

співробітників факультету.

Таблиця 1.18
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
№
з/п
1.
2.
3.

Прізвище,ім’я,
по батькові
Хомовий М.М.
Печенюк В.І.
Строяновський
В.С.
Гаврилюк В.Б.

4.

Посада,
вчене
звання

Термін
проходження

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

27 червня
2018 р. по 27
липня 2018 р.
27 червня
2018 р. по 27
липня 2018 р.
2 листопада
2018 р. по 3
грудня 2018 р.
1 жовтня 2018
р.
по 29 жовтня
2018 р.

5.

Лобунько Ю.В.

асистент,
к. с.-г. н

02.05.201802.06.2018

6.

Петрище О.І.

асистент,
к. с.-г. н

02.05.201802.06.2018

Зав. каф.,
д.с.г.н.,
проф.
асистент

29.10.201830.11.2018

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бахмат О. М.
Кобернюк
О.Т.
Овчарук
ОлегВасильови
ч
Чинчик О.С.
Овчарук О.В.
Яворов В.М.

Львівський національний аграрний
університет
Львівський національний аграрний
університет
Краківський аграрний університет ім.
Хугона Коллантая (Польща)
Краківський аграрний університет ім.
Хугона Коллантая (Польща)
Хмельницька
філія
державного
підприємства «Центр державного
земельного кадастру»
Хмельницька
філія
державного
підприємства «Центр державного
земельного кадастру»
Вінницький національний аграрний
університет
Краківський аграрний університет ім.
Хугона Коллантая (Польща)
Краківський аграрний університет ім.
Хугона Коллантая (Польща)

д.с.г.н.,
проф.
д.с.г.н.,
проф.
асистент,
кандидат
с.г. наук
доцент,
кандидат
с.г. наук

Найменування навчального закладу,
підприємства,
організації, установи, де
проводилось навчання

16.05.2018р.16.06.2018р.

Університет Сівітас (CollegiumCivitas)
(Польща)
Краківський аграрний університет ім.
Хугона Коллантая (Польща)

27.06.2018р.27.07.2018р.

Львівський національний аграрний
університет
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6.1.7. Виховна робота
Протягом 2018 року на факультеті проводився ряд виховних заходів
(табл.1.19).
Таблиця 1.19
Виховна заходи 2018 року
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Назва заходу
Кураторство
Чергування в гуртожитках
Участь НПП та студентів
ФАТП у дні знань в ПДАТУ
Участь НПП та студентів
факультету в національнопатріотичній акції "Ланцюг
миру"
Знайомство студентів 1-х
курсів ФАТП зі старовинною
Кам’янецькою Фортецею і
містом в культурно-освітній
акції для першокурсників ВНЗ
I-IV р.а "Я студент
туристичного міста"
Участь в змаганнях із
волейболу серед студентів
ПДАТУ
Участь НПП та студентів
факультету в «Агроуніфесті2018»
Участь в змаганнях із футболу
серед студентів ПДАТУ
Участь НПП та студентів
факультету в заходах
присвячених дню сільського
господарства та дню студента
Організація, участь та
проведення заходу-реквієму
присвяченому Дню пам’яті
жертв Голодомору
Участь студентів факультету у
флешмобі «Збережи довкілля»
Участь в прибиранні та
впорядкуванні території
Ботанічного саду ПДАТУ
Участь студентів факультету в
мітингу до Дня визволення
Кам'янця-Подільского від
німецько-фашистських
загарбників

Ким проводилися
Деканат, кафедри факультету
Деканат, кафедри факультету
Деканат, кафедри, Рада Студентського
Самоврядування
Деканат, Рада Студентського Самоврядування

Деканат, Рада Студентського Самоврядування

Деканат, Рада Студентського Самоврядування
Деканат, кафедри, Рада Студентського
Самоврядування
Деканат, Рада Студентського Самоврядування
Деканат, кафедри, Рада Студентського
Самоврядування
Деканат, Рада Студентського Самоврядування

Міська рада в рамках тижня екології
Деканат, Рада Студентського Самоврядування
Деканат, Рада Студентського Самоврядування
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Організація та проведення
зібрання з приводу вручення
дипломів магістрам
факультету
Участь НПП та студентів
факультету в майстер-класах з
написання писанок та плетіння
українських віночків
Організація, участь та
проведення виховного заходу
для студентів присвячений
творчості Тараса Шевченко
Участь студентів факультету в
літературному заході до
вшанування пам’яті Івана
Франка «Тричі являлася мені
любов…»
Участь НПП та студентів
факультету у відкритті
туристичного сезону-2018
Участь НПП та студентів
факультету у зустрічі
випускників минулих років
Організація та проведення
випуску бакалаврів денної
форми навчання та магістрів
заочної форми навчання
Участь у організації та
волонтерська підтримка
фестивалю «Ретро фест»

Деканат, Рада Студентського Самоврядування

Літературно-мистецький театр університету
«Ольвія», Деканат, Рада Студентського
Самоврядування
Деканат, кафедра історії, філософії та права,
Рада Студентського Самоврядування
Літературно-мистецький театр університету
«Ольвія», Деканат, Рада Студентського
Самоврядування
Міська рада, Деканат, Рада Студентського
Самоврядування
Деканат, кафедри, Рада Студентського
Самоврядування
Деканат, кафедри, Рада Студентського
Самоврядування
Студенти та деканат факультету
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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 спеціальністю 211 «Ветеринарна
медицина» та 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
На сьогодні на факультеті працюють 6 кафедр на яких працюють 66
співробітників, з них докторів наук професорів – 4, доцентів та кандидатів
наук - 36, що складає разом 40 НПП з вченим званням або ступенем, що
складає 75,5% від загальної кількості НПП на факультеті (53 особи) (табл.
6.20).

Таблиця 6.20
Штатний розпис співробітників факультету
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Для

забезпечення

2

1

7

1

5

1

6

4

26

навчального

Всього

1

1

Допоміжний
персонал

3

Асистенти

3

Асистенти,
кандидати наук

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:

Ст. викладач

Професор

Назва кафедри

Доцент

Посад за штатним розписом (в дужках –
фізичних осіб)

3

1

2

9

2

4

2

12

2

5

2

12

1

3

13

2

8

2

12

13

66

1
3
2

процесу

10

11

використовуються

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
Під час вступної кампанії 2018 р. абітурієнтами факультету подано 372
заяви, з яких 169 для вступу на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра» ( 45,4% від загальної кількості поданих заяв) та 203 заяви -54,6
% - на освітньо-професійні програми підготовки «магістра». У 2018 році було
вперше проведено набір на ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна
медицина» на базі ПЗСО терміном навчання 5 років 10 місяців, де було
подано 89 заяв на 10 ліцензійних місць (6.21).
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Таблиця 6.21
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету
Спеціальність
ВМ
ТВППТ
ВСЬОГО:

Бакалавр

2017

2018

2017

244
93
337

116
53
169

83
30
113

Магістр
2018
На базі бакалавра На базі ПЗСО
78
89
36
114
89

В 2018 році на освітній ступінь «Бакалавр» було зараховано всього за
різними спеціальностями на денну форму навчання 138 студентів, тоді як у
2018 році було набрано 124 студентів, або на 10,1% менше. Таке зменшення
зарахованих на навчання пов’язане з відсутністю набору на 1 курс
спеціальності «Ветеринарна медицина» на базі ПЗСО. На комерційну форму
навчання було зараховано на 3,2% більше студентів у 2018 році порівняно з
2017 роком.
За освітнім ступенем «Магістр» у 2017 році було зараховано 50
студентів на денну форму.
За освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна
медицина» у 2018 році було розширено ліцензійний набір з 30 до 70
студентів, з них 10 магістрів вступали на базі ПЗСО (термін навчання 5 років
10 місяців) та 60 магістрів на базі ОС «Бакалавр» (термін навчання 1 рік і 4
місяці) (табл. 6.22).
Таблиця 6.22
Результати прийому у 2018 році
2017
2018
держ.
ком.
держ.
ком.
разом
разом
замовл.
основа
замовл.
основа
БАКАЛАВР
ВМ
34/25
65/57
99/82
15/15
78/78
93/93
ТВППТ
29/20
10/8
39/28
26/20
5/5
31/25
ВСЬОГО:
63/45
75/65
138/110
41/35
83/83
124/118
МАГІСТР
19
16
35
20
50
70
ВМ
15
0
15
15
5
20
ТВППТ
ВСЬОГО:
34
16
50
35
55
90
*чисельник – всього/ знаменник – в тому числі скорочений термін навчання + друга вища
освіта
Напрям
підготовки
(спеціальність)

У 2018 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на

факультеті склав 245 осіб (відповідно до таблиці 6.23).
В розрізі спеціальностей 41 випускник отримав дипломи з відзнакою за
напрямами підготовки (спеціальністю) (відповідно до таблиці 6.24).
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Таблиця 6.23
Випуск фахівців у 2018 р.
Назва напряму підготовки (спеціальності)

Всього

Бакалавр
63/34
26/34
89/68
Магістр
28
30
15
15
88
245

ВМ
ТВППТ
Разом
ВМ (2 роки)
ВМ (1,4 роки)
ТВППТ (2 роки)
ТВППТ (1,4 роки)
Разом
Всього по ФВМТТ
* СТН/Школа

держ.
замовл.

ком.
основа

40/20
24/31
64/51

23/14
2/3
25/17

24
18
15
15
72
187

4
12
16
58

Таблиця 6.24

Одержали дипломи з відзнакою у 2018 р.
Назва напряму підготовки
(спеціальності)

держ.
замовл.

ком.
основа

5/8
2/4
7/12

5/7
2/4
7/11

0/1
0/1

9
8
5
7
29
41

8
6
5
7
26
37

1
2
0
0
3
4

всього
Бакалавр

ВМ
ТВППТ
Разом

Магістр

ВМ (2 роки)
ВМ (1,4 роки)
ТВППТ (2 роки)
ТВППТ (1,4 роки)
Разом
Всього

У 2018 році на факультеті було проведено:


чергову акредитацію підготовки бакалаврів з напряму підготовки

6.110101 «Ветеринарна медицина»;


чергову акредитацію підготовки бакалаврів з напряму підготовки

6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;


акредитаційну

експертизу

ОПП

«Технологія

виробництва

і

переробки продукції тваринництва», спеціальність 204 - «Технологія
виробництва

і

переробки

продукції

«Магістерським» рівнем вищої освіти

тваринництва»

за

другим
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акредитаційну

експертизу

ОПП

«Ветеринарна

медицина»,

спеціальність 211 - «Ветеринарна медицина» за другим «Магістерським»
рівнем вищої освіти
В середньому на одного штатного науково-педагогічного працівника
припадає близько 624,7 годин навчального навантаження, або 681,9 год. на 1
ставку НПП (табл. 6.25).
Таблиця 6.25
Виконання навчального навантаження кафедрами факультету у
2017 - 2018 навчальному році
№

Обсяги навчального навантаження
План
Фактично відхилення

Назва кафедри

1

Інфекційних та інвазійних хвороб
Нормальної та патологічної фізіології і
2
морфології
Мікробіології, фармакології та
гігієни
3
тварин
Ветеринарного акушерства, внутрішньої
4
патології та хірургії
Годівлі, розведення тварин і технології
5
кормів
Технології виробництва та переробки
6
продукції тваринництва
Всього

Порівняно

з

планом

навантаження більший

обсяг

3917,68

4022,68

105

5403,61

5403,61

0

4702,59

4810,59

108

7630,27

7980,27

350

4181,6

4181,6

0

5403,21

5403,21

0

31238,96

31800,96

563

фактично

виконаного

навчального

на 563 години. Основною причиною цього є

перевиконання навчального навантаження за рахунок інших видів робіт
(відпрацювання занять, індивідуальна робота з студентами, індивідуальна
робота, контрольні модульні роботи, заочна форма навчання та ін.)
Результати зимової екзаменаційної сесії свідчать, що порівняно з
попередньою сесією зріс відсоток загальної успішності і якісний показник,
проте середній бал навпаки зменшився з 4,24 до 4,17 (табл.6.26).
Таблиця 6.26

Спеціальність

Кількіст
ь
студенті
в
Загальн
ий %
успішно
Якісний
сті
показни
к
навчанн
я
Середні
й бал

Підсумки екзаменаційних сесій 2018 року
Кількість Пропуски занять на 1
груп із 100% студента, академічних
годин
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Всього

в т.ч., без
поважних
причин

8,1

3,42

8,6

3,39

Зимова екзаменаційна сесія 2018-2019 н. р.
ФВМТТ
ФВМТТ

434
93,14 85,02
4,17
5
Літня екзаменаційна сесія 2017-2018 н. р.
492
89,7
70,07
4,24
0

Команда факультету з спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина»
зайняла друге місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади за
спеціальністю «Ветеринарна медицина».
Таблиця 6.27
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
Годівля тварин
Технологія виробництва свинини
Технологія виробництва молока
Технологія виробництва птахівництва
Технологія переробки продукції тваринництва

Курс
3 СТН
3 СТН
3 СТН
4 Бак.
3 Бак.
4 Бак.
1 Маг.
1 Бак
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, 1СТН
2, 1СТН
2, 1СТН
2, 1СТН

Таблиця 6.28
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Найменування баз для проходження практики
Назва підприємства
Хмельницька область

Район/місто

НДЦ «Поділля»
Ветеринарна клініка «Фауна-Сервіс»
м. Кам’янець-Подільський
Клініка ВМ «Ветеринарна допомога»
м. Кам’янець-Подільський
ДП «Аромат» ВАТ «Лактіс»
м. Кам’янець-Подільський
Кам’янець-Подільська РДЛВМ
м. Кам’янець-Подільський
ВКФ “Пілігрім”
Кам’янець-Подільський район
НПП "Подільські товтри"
Кам’янець-Подільський район
ПАТ «Агрофірма «Авіс»
Кам’янець-Подільський район
ПП “Юмакс-К”
Кам’янець-Подільський район
СТЗОВ виробнича фірма «Гуменецьке»
Кам’янець-Подільський район
СТОВ АФ «Нефедівське»
Кам’янець-Подільський район
ТзОВ «Хуторянські ковбаси»
Кам’янець-Подільський район
ТОВ “Деметра”
Кам’янець-Подільський район
ТОВ СП «Нібулон»
Кам’янець-Подільський район
ФГ «Сила»
Ярмолинецький район
Дослідне господарство “Пасічна”
Старосинявський район
Молочний завод «Кавелатурі Україна»
Хмельницький район
ПАТ "Хмельницькрибгосп"
Летичівський район
ПАТ «Зернопродукт МХП» «Рідний край»
Білогірський район
ТОВ НВА «Перлина Поділля»
Білогірський район
«Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП»
Теофіпольський район
ПОП «Росія»
Віньковецький район
ПП “Агро-Оболонь”
Чемеровецький район
ПП «Аграрна компанія 2004»
Чемеровецький район
СГК «Летава»
Чемеровецький район
ТзОВ «Оболонь-Агро»
Чемеровецький район
СВК «Лабунський»
Полонський район
СГК «Рашнівецький»
Старокостянтинівський район
ФГ «Бізон-1»
Старокостянтинівський район
СТОВ «Агросвіт»
Красилівський район
ТзОВ «Верест»
Дунаєвецький район
ТзОВ «Козацька долина 2006»
Дунаєвецький район
ТОВ "Подільський бройлер"
Дунаєвецький район
ТОВ ім. Б. Хмельницького
Дунаєвецький район
ФГ «Церес»
Дунаєвецький район
ТОВ «Агрос-Віста»
Ізяславський район
ФГ «Дружба-Плужне»
Ізяславський район
ТОВ «Подільський господар»
Шепетівський район
Тернопільська область
БучачХлібпром
Бучацький район
ПАТ «Птахофабрика «Тернопільська»
Тернопільський район
СТОВ “Мрія”
Гусятинський район
СФНВГ «Коваль»
Гусятинський район
ФГ «Фортуна С»
Лановецький район
ПОП «Іванківці»
Теребовлянський район
Чернівецька область
ПП «Колос»
м. Чернівці
Вижницька РДЛВМ
Вижницький район
ДСП «Агрофірма «Гвіздівці»
Сокирянський район
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ТзОВ «Брук-Бет» КСК «Буковинська Троя»
Кіцманський район
ТзОВ «Агрофірма ім. Суворова»
Новоселицький район
ТОВ «Снятинська Нова»
Снятинський район
Вінницька область
Вінницька птахофабрика
м. Ладижин
Івано-Франківська область
ТЗОВ «Доноша»
Калуський район
ФГ «Прометей»
Коломийський район
Херсонська область
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.
Чаплинський район
Іванова "Асканія-Нова"
Київська область
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
м. Київ

6.2.4. Методична робота
У 2018 році науково-педагогічними працівниками кафедр факультету
видано одноосібно або в співавторстві 5 навчальних посібників, а також 106
методичні розробки для проведення аудиторних занять та самостійної роботи
студентів (відповідно до таблиці 6.29).

Таблиця 6.29

2
3
4

Інфекційних та інвазійних хвороб
Нормальної та патологічної
фізіології і морфології
Мікробіології, фармакології та
гігієни тварин
Ветеринарного акушерства,
внутрішньої патології та хірургії

1

11
16
8
51

2

Монографії

1

Навчальні посібники

Методичні вказівки
та рекомендації

1

Назва кафедри

у т.ч.
схвалені
вченою
радою
університету

№
з/п

всього

Навчальні
посібники

Методичні посібники

Видання навчально-методичної літератури у 2018 році
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Годівлі, розведення тварин і
технології кормів
Технології виробництва та
6
переробки продукції тваринництва
РАЗОМ:
5

1

7

1

1

2

1

13

2

2

2

1

106

5

3

6.2.5. Наукова робота
Основними науковими досягненнями факультету за 2018 рік є:
1. У 2018 році науково-педагогічними працівниками факультету
укладено договорів на суму 88300 грн.
2. Проведено міжнародних конференцій: 2. (1 студентська)
3. Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності: 16 тем.
4. Нові теми комплексних досліджень: 1.
5. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами університету: 4
6. Підготовлено та подано заявки на участь у конкурсі науковотехнічних розробок за державним замовленням на 2018-2019 роки: 1.
7. Патенти на корисну модель: 4.
8. Договори про співпрацю з іншими установами (Україна): 1.
9. Договори про співпрацю із зарубіжними партнерами: 1.
10. Участь НПП у закордонному стажуванні: 2.
11. Захищено кандидатських дисертацій: 1.
12. Наукові праці, опубліковані та прийняті редакцією до друку у 2018
році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:32.
13. Опубліковано монографій в Україні: 1.
14. Опубліковано статей у зарубіжних виданнях: 10.
15. Опубліковано статей у виданнях України: 23.
16. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних Scopus: 4.
17. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних Web of
Science: 16.
18. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних Copernicus: 8.
19. Публікації у міжнародній наукометричній базі даних Google
Scholar: 30.
20. Публікації в інших виданнях: 58.
21. Публікації у виданнях ПДАТУ: 20.
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22. Кількість цитувань у наукометричній базі даних Google Scholar:
564.
23. Загальний індекс Гірша: 3.
24. Кількість студентських наукових гуртків: 16.
25. Участь у наукових і науково-технічних заходах (конференціях):
132.
Таблиця 6.30
Організовано та проведено на базі факультету конференції,
семінари
№
з/
п

Назва наукової конференції, семінару

1

V міжнародна конференція студентської та
учнівської молоді «Стан та перспективи
виробництва, переробки і використання
продукції тваринництва»

2

Студентська наукова конференція
«Кролівництво та хутрове звірівництво в
Україні»

3
4
5
6

ІІІ Студентська наукова конференція
«Історія, сьогодення та перспективи
птахівництва»
Міжкафедральний семінар з попереднього
захисту кандидатської
дисертації Колінчука Р.В. (23.03.2018 р.).
Міжкафедральний семінар з попереднього
захисту кандидатської дисертації Трача
В.В. (12.06.2018 р.).
Науково-методичний захід присвячений
100-річчю професора Субботіна В.М.

Рівень
(міжнародний, Кількість
всеукраїнський, учасників
регіональний)

Результати

міжнародний

122

Збірник тез

регіональний

15

Збірник тез

регіональний

24

Збірник тез

регіональний

23

-

регіональний

22

-

регіональний

25

-

Участь викладачів у наукових заходах в інших закладах вищої освіти:
1.

Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та

освіта в умовах євроінтеграції» м. Кам’янець-Подільський
2.

Міжнародна

науково-практична конференція «Національне

виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи
інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції» м. Кам’янецьПодільський
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3.

Міжнародний

науково-практичний

форум

«Бджільництво

України. Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в
Україні». Бджільництво України – як основа продовольчої безпеки і
збереження довкілля
4.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Контроль

безпечності харчових продуктів.Україна –ЄС: не вирішені питання», НУБІП
5.

III

«Сучасний

міжнародна

рух

науки»

науково-практична
присвячена

головній

інтернет-конференція
місії

Міжнародного

електронного науково-практичного журналу «Way Science», Дніпро
6.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інноваційні

технології виробництва та переробки тваринницької продукції», м. Вінниця:
ВНАУ
7.

Internatijnal multidisciplinary conference key issues of education and

sciences: Development prospects for Ukraine and Poland. StalowaWola, Republic
of Poland
8.

«Актуальні

проблеми

сучасної

біології,

тваринництва

та

ветеринарної медицини» Інститут біології тварин НААН
9.
вчених

ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих
«Молоді

вчені

у

вирішенні

актуальних

проблем

біології,

тваринництва та ветеринарної медицини», Інститут біології тварин, Львів
10.

Актуальні проблеми фізіології тварин: Матеріали міжнародної

науково-практичної, присвяченої 120-річчю Національного університету
біоресурсів і природокористування України, НУБіП, Київ;
11.

ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми

підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної
освіти», м. Кам’янець-Подільський
12.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інфекційна

патологія тварин: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики»,
м. Дніпро.
13.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Контроль

безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках
реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності
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харчових

продуктів

у

ЄС»

присвячена

120-річчю

Національному

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ.
14.

Всеукраїнська

науково-практична

інтернет–конференція

«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», м. Полтава.
15.

Практичний семінар-тренінг «Впровадження системи НАССР на

підприємствах харчової галузі України − забезпечення безпечності харчових
продуктів» на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта»», м. Київ.
16.

The international research and practical conference "The development

of nature sciences: problems and solutions", Brno, the Czech Republic
17.

Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Органічне

агровиробництво: освіта і наука», Київ.
18.

Scientific and professional conference advances in the natural sciences

and engineering, Budapest
19.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання

діагностики, боротьби та профілактики захворювань риби», м. КамʼянецьПодільський).
20.

Семінар «Новий підхід до безпечності харчових продуктів у

програмі підготовки лікарів ветеринарної медицини українських ЗВО:
проблеми та виклики» Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю
безпечності харчових продуктів в Україні» (EuropeAid/133816/C/SER/UA)
спільно з Проектом «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС»
(587548-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE “EU Food Safety Control”), м.
Київ.
21.

Науково-практичний семінар «Безпечність та якість харчових

продуктів у системі громадського здоров’я», м. Біла Церква.
22.

«Науковий пікнік у вишиванці», м. Камʼянець-Подільський.

23.

Міжнародна

науково-практичної

конференції

«Контроль

безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання», Київ.
24.

Українсько-польська конференція «Протимікробні препарати:

панацея чи загроза», Львів.
25.

Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологія та її

роль в забезпеченні здоровя людей та тварин», Київ.
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26.

Третя міжнародна конференція «Створення системи контролю за

безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі
виробництва та збуту молочних продуктів в Україні», Київ.
27.

Международная

научно-практическая

конференция

«Совершенствования диагностики болезней и терапии животных при
современных технологиях ведения животноводства», Витебск.

Таблиця 6.31
Захист кандидатських дисертацій
ПІП
Колінчук
Руслан
Васильович

Тема дисертації
Поліморфізм гена
BOLA-DRB3 у зв’язку із
схильністю і стійкістю до
некробактеріозу в популяціях
корів української чорнорябої
молочної породи

Керівник
Місце, дата захисту
Доктор с.-г. наук, Інститут розведення та
професор
генетики тварин ім.
Супрович Т.М.
М.В. Зубця Д27.351.01
16 жовтня 2018 року

Таблиця 6.32
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2018 р.
№
з/п

Прізвище,ім’я,
по батькові

1

Чепурна В.А.

2

Клоцюк М.Р.

3

ЛІщук С.Г.

4

Приступа Т.І.

5

Мушинський
А.Б.

Посада,
вчене
звання і
ступінь

Найменування навчального
закладу, підприємства,
Вид і форма
організації, установи, де
навчання
проводилось навчання
Філія ПФ «Авіс» ПАТ «Агрохолдинг Стажування
Асистент
Авангард»
Білоцерківський
національний Підвищення
Асистент
аграрний університет
кваліфікації
Асистент, Білоцерківський
національний Підвищення
к.с.-г.н.
аграрний університет
кваліфікації
Асистент, Білоцерківський
національний Підвищення
к.в.н.
аграрний університет
кваліфікації
Зав.
Варшавський
університет Стажування
кафедри, природничих наук
к.біол.н.,
доцент
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6

Левицька В.А.

Асистент
к.в.н.

Варшавський
природничих наук

університет Стажування

6.2.6. Організаційна робота
За звітний період в рамках проведення профорієнтаційної роботи з
майбутніми абітурієнтами співробітники факультету ветеринарної медицини
та технологій у тваринництві було проведено зустріч з студентами 4 курсів
спеціальності «Ветеринарна медицина» Кіцманського коледжу ПДАТУ та
Кам’янець-Подільського

коледжу

ПДАТУ,

організованій

в

ранках

святкування дня факультету та Дня відкритих дверей на факультету.
В

Подільському

державному

аграрно-технічному

університеті

відбулася V міжнародна наукова конференція студентської та учнівської
молоді «Стан та перспективи виробництва, переробки і використання
продукції тваринництва». Участь у роботі конференції взяли представники
Новомосковського коледжу ДДАЕУ, з яким заключено домовленість про
подальшу співпрацю та продовження навчання випускників коледжу і
університеті.
З метою профорієнтаційної роботи на факультет було запрошено
школярів старших класів шкіл м. Кам’янець-Подільський, школярам було
проведена екскурсія факультетом, вони відвідали музеї зоології, анатомії та
патологічної анатомії.
Протягом

звітного

року

кафедри

факультету

продовжували

співробітництво зі школами, технікумами та коледжами згідно затверджених
на засіданнях кафедр планів проведення профорієнтаційної роботи.
Також для проведення профорієнтаційної роботи залучено не лише
НПП факультету а й студентський актив та самоврядування ФВМТТ.
Було фабриковано календарі та блокноти з рекламою факультету та
Університету в цілому .
Протягом 2018 року викладачі факультету проводили майстер-класи з
визначення фальсифікації молока, приготування сирів, йогуртів, домашньої
ковбаси, ведення тваринництва, дослідження риби, меду.
Протягом 2018 року на факультеті проводилась робота з оновлення
матеріально-технічної бази. Було здійснено капітальний ремонт ветеринарної
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клініки ветеринарної медицини, проведено ремонт в буфеті факультету в
лекційних

аудиторіях,

проведена

робота

з

водовідведення

корпусу

факультету.
6.2.7. Виховна робота
За звітний період на факультеті було проведдено низку виховних
заходів (табл. 6.33).

Таблиця 6.33
Виховні заходи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Захід виховної роботи
Виховна година на тему: «Символи ПДАТУ»
Виховна година на тему: «Сон у людей і тварин»
(До Міжнародного дня сну)
Виховна година на тему: «Шкідливість куріння та
алкоголю»
Виховна година на тему: «Видатні жінки України»
Участь у святковому концерті, присвяченому
Міжнародного жіночого дня 8 Березня
Виховна година на тему до дня народження
Т.Г.Шевченка
Проведення свята «Екватор навчання»

Відповідальні
Куратори курсів
Куратори курсів

Дата
Березень 2018
Березень 2018

Куратори курсів

Листопад 2018

Куратори, студ.
парламент
Деканат

До 8.03.2018
До 8.03.2018

Куратори, студ.
До 9.03.2018
парламент,
Куратори, студ.
Березень 2018
парламент
Організація урочистостей, присвячених
Деканат, куратори
За планом
випускникам
випускних курсів
деканату
День довкілля, організація посадок квітів на
Деканат, куратори
Весна 2018
факультеті
курсів
Виховна година присвячена Всесвітньому дню
Куратори, студ.
Березень 2018
Здоров’я
парламент
Участь у заходах, присвячених Дню визволення м. Міська рада, Куратори,
24-26.03.
Кам’янець-Подільського від німецько-фашистських
2018
студ. парламент
загарбників
Участь у виховній годині, присвяченій пам’яті
Куратори, студ.
Квітень-травень
Л.Українки
парламент
2018
Виховна година на тему: «День Сонця»
Куратори курсів
Квітень 2018
Виховна година на тему: «До Міжнародного Дня
Куратори курсів
Квітень 2018
птахів»
Виховна година на тему: «Міцна сім’я – міцна
Куратори курсів
Квітень 2018
держава»
Виховні години до 160-річчя з дня народження
Театр «Ольвія»
Протягом року
Івана Яковича Франка
Виховні години та заходи, присвячені відзначенню Міська рада, Куратори, 26.04.2018
31-й річниці Чорнобильської трагедії :
студ. парламент
Покладання квітів до пам’ятника пожежникам, що
Деканат, куратори,
До 26.04.2018
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загинули під час ліквідації аварії Чорнобильської
АЕС
19. Виховна година на тему: «Чорнобильська
катастрофа»
20. Виховна година на тему: «Український націоналізм:
його суть»

студ. парламент
Куратори курсів
Куратори курсів

Квітень 2018

21. Виховна година присвячена Дню Перемоги та
пам’яті жертв ІІ Світової війни

Куратори курсів

До 9.05.2018

22. Виховна година на тему: «День такий – далекий і
близький»
23. Виховна година на тему: «Низький уклін вам,
ветерани»
24. Участь у заходах по організації естетичного
вигляду території факультету
25. Виховна година на тему: «Без сім’ї немає щастя на
землі»
26. Виховна година на тему: «Що означає бути
сучасною людиною, сучасним фахівцем?»
27. Виховна година до Всесвітнього Дня Матері
28. Пийняти участь в акції міста «Відкриття
туристичного сезону міста»
29. Виховна година на тему: «ВІЛ-інфекція і СНІД в
Україні»
30. Участь у Всеукраїнському святі «День вишиванки»

Куратори курсів

Куратори курсів

Березеньтравень 2018
Березеньтравень 2018
Березеньтравень 2018
Квітень 2018

Куратори курсів

Травень 2018

Куратори курсів
Куратори курсів

До 14.05.18
Квітень-травень
2018
Травень 2018

Куратори курсів
Деканат, куратори

Куратори курсів
Куратори, студ.
парламент
Деканат, куратори
курсів
Куратори курсів

19.05.2018

31. Підготовка буклетів для проведенні зустрічі
Травень 2018
випускників
32. Виховна година з питань успішності у другому
Протягом ІІ
семестрі
семестру
33. Участь у проведенні зустрічі випускників
Ректорат, деканат
27.05.2018
34. Виховна година до Міжнародного Дня друзів»
Куратори курсів
Червень 2018
35. Виховна година на тему: «День Конституції»
Куратори курсів
29.06.2018
36. Збори, присвячені результатам атестації
Куратори курсів
Квітень 2018
37. Робота по благоустрою території біля навчальних
Деканат, куратори,
Весна 2018
корпусів факультету
студ. парламент
38. Виховна година присвячена професійному святу
Заступник декана Червень-липень
День рибалки
Добровольський В.
2018
39. Підтримання зв’язків з батьками через листування
Куратори курсів
Протягом року
та телефонного спілкування
40. Літературно-мистецікі вечори, присвячені відомим
Куратори курсів
Протягом року
діячам науки, культури тощо
41. Участь в святі «День Знань»
Деканат, куратори
03.09.2018
42. Привітання із початком навчального року
Куратори
03.09.2018
43. Ознайомлення з планом виховної роботи на 2017Деканат, куратори
Вересень 2018
2018 навчальний рік
44. Збори 1 та 1 СТН курсів присвячені «Виборам
Куратори 1 та 1 СТН
3-9 вересня
активу курсу»
курсів
2018
45. Організація екскурсії по місту Кам’янцюКуратори 1 та 1 СТН Вересень 2018
курсів
Подільському
46. Виховна година на тему: «Обов’язки та права
Куратор 1 та 1 СТН Вересень 2018
студентів»
курсів
47. Турнір паркового волейболу, присвячений «Дню
Заст. декана з виховної 08.09.2018
фізичної культури та спорту»
роботи

203
48. Виховна година на тему: «Етика, мораль та
Куратори курсів
виховання»
49. Виховна година
Куратори 1 курсів
50. Всенародний день Батька
Куратори курсів
51. Виховна година « Видатний Академік Іван Павлов» Кафедра нормаль-ної
в рамках проведення заходів до 100 - річчя ПДАТУ
та патологічної
морфології і фізіології
52. Виховна година на тему: «До дня партизанської
Куратори
слави»
53. Виховна година « Ювенальна превенція Кам1янця- Кафедра інфекційних
Подільського» в рамках проведення заходів до 100 - та інвазійних хвороб
річчя ПДАТУ
54. Виховна година присвячена ознайомленню
Заступники декана,
студентів із представниками творчих колективів
куратори курсів
ПДАТУ
55. Виховна година на тему: «Я громадянин України»
Куратори курсів
56. Виховні години на тему: «Толерантність. Як їй
Куратори курсів
навчитись?» «Моральні цінності людства»
«Що важливіше: ким бути чи яким бути?» Щодо
утвердження здорового способу життя
57. Проведення свята Дня факультету ФВМТТ
Деканат, куратори
курсів
58. Виховна година присвячена Всесвітньому дню
Куратори курсів
тварин
59. Збори гуртожитків, присвячені правилам
Деканат, куратори
проживання студентів у гуртожитках ПДАТУ
курсів, студентське
самоврядування
60. Виховна година на тему: « День захисника
Кафедра ветериУкраїни» в рамках проведення заходів до 100 нарного акушер-ства,
річчя ПДАТУ
внутрішньої патології
і хірургії
61. Підготовка та проведення заходів до Дня
Студентський
працівників освіти
парламент
62. Виховна година: «Всесвітній день яйця» в рамках
Кафедра технології
проведення заходів до 100 - річчя ПДАТУ
виробництва та переробки продукції
тваринництва
63. Виховна година присвячена культурній самоосвіті
Куратори курсів
студентів
64. Виховна година на тему: « До 100- річчя від
Доц. Слюсар Н.В.
народження Віктора Суботіна» » в рамках
проведення заходів до 100 - річчя ПДАТУ
65. Урочисте відкриття музею патологічної анатомії в Кафедра нор-мальної
рамках проведення заходів до 100 - річчя ПДАТУ
та пато-логічної
морфології і фізіології
66. Участь в організації та проведенні фестивалю
Деканат, куратори
«AgroUniFest-2016»
курсів
67. Організація екскурсії до картинної галереї міста
Куратори курсів
Кам’янця-Подільського
68. Виховна година присвячена Дню визволення
Куратори курсів
України від фашистських загарбників
69. Виховна година на тему: «Здоровий спосіб життя»
Куратори курсів
70. Виховна година на тему: «Молодь вирішує все» (до
Куратори курсів
Міжнародного дня студентів)

Вересень 2018
14.09.2018
15.09.2018
20.09.2018
22.09. 2018
26.09. 2018
28.09.2018
Вересень 2018
Протягом 2018
року
Жовтень 2018
Жовтень 2018
Жовтень 2018
10.10. 2018

До 12.10. 2018
18.10.2018

15.10.2018
26. 10. 2018
27.10.2018
1сем 2018-2019
р
Жовтень 2016
Жовтень 2018
Жовтень 2018
Листопад 2018
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71. Виховна година на тему: «Всесвітній день науки»
Куратори курсів
72. Виховна година на тему: «День народження
Куратори курсів
Європейського союзу»
73. Виховна година на тему: «Алкоголізм і боротьба з
Куратори курсів
ним»
74. Участь у складі збірної команди КВН ПДАТУ
Студентський
«Аграрвард»
парламент
75. Виховна година на тему: «Патріотичне виховання
Куратори курсів
молоді – Українців»
76. Виховна година на тему: «Історія розвитку
Куратори курсів
університету»
77. Виховна година на тему: «Національні символи
Куратори курсів
України»
78. Виховна година на тему: «Шкідливість куріння та
Куратори курсів
алкоголю»
79. Виховна година на тему: «Українська мова – основа
Куратори курсів
державності»
80. Заходи до Міжнародного дня студента
Деканат, куратори
81. Заходи до Дня працівників агропромислового
Куратори і студенти
комплексу України
82. Виховна година на тему: «Аграрна реформа на
Куратори курсів
селі»
83. Виховна година присвячена Міжнародному дню
Куратори курсів
подяки
84. Акція «Запали свічку!» в рамках відзначення Дня
Куратори і ступам’яті жертв голодомору
дентський актив
85. Виховна година на тему: «Всесвітній день боротьби
Куратори курсів
із СНІДом»
86. Виховна година на тему: «Кам’янець – Подільський
Кафедра ветериостанній форпост УНР» в рамках проведення
нарного акушер-ства,
заходів до 100 - річчя ПДАТУ
внутрішньої патології
і хірургії
87. Виховна година присвячена Дню Української армії
Деканат, Куратори
курсів
88. Виховна година присвячена Дню інвалідів
Куратори курсів
89. Виховна година присвячена Дню захисту прав
Куратори курсів
людини
90. Збори, присвячені результатам зимової сесії
Куратори курсів

Листопад 2017
Листопад 2018
Листопад 2018
протягом І
семестру
До 22.10.2018
Жовтень 2018
Листопад 2018
Листопад 2018
До 9.11.2018
17.11.2018
До 20.11.2018
Листопад 2018
До 24.11.2018
До 26.11.2018
До 1 грудня
2018
3.12. 2018

До 6.12.2018
Грудень 2018
Грудень 2018
Грудень 2018
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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.
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;
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 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 01.01.2019 р. на факультеті навчалося 279 здобувачів вищої
освіти денної та 436 здобувача вищої освіти заочної форм навчання.
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 55 науково-педагогічних працівників (на 41,25
штатних одиниць) та 6 осіб допоміжного персоналу.
Більш детальний аналіз кадрового складу наведено в таблиці 6.34.

Штатний розпис співробітників факультету

Таблиця 6.34

ст. викладач

асистент

допоміжний
персонал

Всього (без
допоміжного
персоналу)

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)

2,5(3)

5,5(6)

–(–)

1,0(2)

1(1)

9,0(11)

1,75(4)

7,75(13)

–(–)

1,75(3)

1(1)

11,25(21)

-(-)

7(7)

–(–)

–(–)

1(1)

7,0(7)

-(-)

4,05(5)

–(–)

4,95(6)

1(1)

9,0(11)

-(-)
4,25(7)

3,5(5)
27,8(36)

–(–)
–(–)

1,5(3)
9,2 (15)

2(2)
6(6)

5,0(5)
41,25(55)
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Якісний склад науково-педагогічних працівників знаходиться на
високому рівні. Так навчальний процес забезпечують 9 (16,4%) докторів
економічних наук, 43 (78,2%) доцентів, що повністю відповідає ліцензійним
критеріям.
6.3.3. Навчальна робота
Впродовж 2018 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;
071 Облік і оподаткування;
051 Економіка;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
281 Публічне управління та адміністрування;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Під час вступної кампанії 2018 р. абітурієнтами економічного
факультету подано 682 заяви ( у 2017 р. – 885 заяв)*, з яких 338 для вступу на
освітньо-професійні програми підготовки «бакалавра» (49,6% від загальної
кількості поданих заяв), 344 (50,4%) – на освітньо-професійні програми
підготовки «магістра» (табл. 6.35).
Таблиця 6.35
Кількість поданих заяв абітурієнтами факультету у 2018 р.
Спеціальності
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Освітні ступені
бакалавр
денна заочна всього денна
31
19
50
2
46
59
105
38
35

30

65

28

магістр
заочна
1
53

всього
3
91

33

61
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073 Менеджмент
281 Публічне управління та
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
ВСЬОГО:

41

11

52

42

20

62

24

7

31

41

24

65

25

10

35

33

29

62

202

136

338

184

160

344

З усіх поданих заяв 56,6% (386 заяв) припадає на денну і 43,4% (296
заяв) – на заочну форми навчання.
У 2018 році прийнято на навчання 297осіб (у 2017 – 308 осіб), з яких
143 (48,1%) зараховано на освітньо-професійні програми підготовки
«бакалавра», 154 (51,9%) – «магістра» (табл. 6.36).
При цьому, план прийому за державним замовленням виконаний в
повному обсязі за всіма спеціальностями, освітніми ступенями і формами
навчання. Із загальної кількості зарахованих студентів 109 (36,7%)
проходитимуть підготовку за денною і 188 (63,3%) – за заочною формами
навчання.
В цілому по економічному факультету у 2018 році за державним
замовленням прийнято 61 здобувача вищої освіти (у 2017році – 67) або
20,5% від загальної кількості зарахованих (у 2017 році – 27,5%)*, з них 58
(95,1%) – на денну і 3 (4,9%) – на заочну форму навчання.
В розрізі спеціальностей на навчання за державним замовленням в 2018
році прийнято осіб (денна/заочна):
073 «Менеджмент» (15/-);
071 «Облік і оподаткування» (10/1);
051 «Економіка» (7/1);
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (11/-);
281 «Публічне управління та адміністрування» (6/-);
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (9/1).
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Таблиця 6.36

Результати прийому у 2018 р.

Освітні ступені

051 Економіка
5/5
1/1
6/6
–/–
14/14 14/14
2
–
2
1
–
071 Облік і оподаткування
8/5
5/5
13/10
1/–
46/45 47/45
2
10
12
–
40
072 Фінанси, банківська справа та
8/5
11/8 19/13
–/–
14/14 14/14
3
12
15
–
19
страхування
073 Менеджмент
6/5
2/1
8/6
–/–
7/6
7/6
9
10
19
–
11
281 Публічне управління та
-/3/1
3/1
–/–
5/5
5/5
6
5
11
–
9
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова
5/5
-/5/5
1/–
1/1
2/1
4
2
6
–
19
діяльність
ВСЬОГО:
32/25 22/16 54/41
2/–
87/85 89/85
26
39
55
1
98
*чисельник – всього/знаменник – в тому числі скорочений термін навчання або поповнення старших курсів + друга вища освіта

разом

заочна форма
ком.
основа

разом

ком.
основа

денна форма
держ.
замовл.

разом

ком.
основа

заочна форма
держ.
замовл.

разом

ком.
основа

денна форма
держ
замовл.

Спеціальність

МАГІСТР

держ.
замовл.

БАКАЛАВР

1
40
19
11
9
19
99

У 2018 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 380 осіб (табл. 6.37).
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр»
склала 33,9% і «магістр» – 66,1%. Із загальної кількості випускників 194
(51,1%) проходили підготовку за денною і 186 (48,9%) – за заочною формами
навчання.
Таблиця 6.37
Випуск фахівців у 2018 р.
Назва напряму підготовки
(спеціальності)

всього

Бакалавр
6.030504 «Економіка підприємства»
11
6.030508 «Фінанси і кредит»
14
6.030509 «Облік і аудит»
20
6.030601 «Менеджмент»
28
051 Економіка
6
071 Облік і оподаткування
7
072
Фінанси,
банківська
справа
та
8
страхування
073 Менеджмент
6
281 Публічне управління та адміністрування
–
076 Підприємництво, торгівля та біржова
5
діяльність
Разом
105
Магістр
051 Економіка
14
071 Облік і оподаткування
31
072 Фінанси, банківська
13
справа та страхування
073 Менеджмент
14
281 Публічне управління та
11
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля
6
та біржова діяльність
Разом
89
ВСЬОГО
194

денна

В тому числі

держ

ком

всього

–
3
1
17
6
7

11
11
19
11
–
–

5

заочна
держ

ком

5
5
8
6
–
–

1
–
1
1
–
–

4
5
7
5
–
–

3

–

–

–

6
–

–
–

–
–

–
–

–
–

5

–

–

–

–

50

55

24

3

21

8
24

6
7

23
50

5
6

18
44

11

2

34

15

19

13

1

24

6

18

7

4

19

–

19

6

–

12

3

9

69
119

20
75

162
186

35
38

127
148

В розрізі спеціальностей випускники отримали дипломи за напрямами
підготовки (спеціальностями) відповідно до таблиці 6.38.

211
Таблиця 6.38
Одержали дипломи з відзнакою в 2018 році
Назва напряму підготовки (спеціальності)

Всього

В тому числі
денна

заочна

–
2
1
1
2
3
2
1

–
2
1
1
2
3
2
1

1
13

1
13

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
073 Менеджмент
281 Публічне управління та
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Разом

7
17

4
10

3
7

10

8

2

11

8

3

10

4

6

4

4

–

59

38

21

ВСЬОГО

72

51

21

Бакалавр
6.030504 «Економіка підприємства»
6.030508 «Фінанси і кредит»
6.030509 «Облік і аудит»
6.030601 «Менеджмент»
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Разом

Магістр

З усіх випускників отримали дипломи з відзнакою 72 осіб (18,9%), в
тому числі: денна форма навчання – 51 особи (70,8%); заочна форма
навчання – 21 осіб (29,2%).
Успішність студентів відповідає акредитаційним вимогам (табл. 6.39).
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Таблиця 6.39
Кількість груп із
100%

Середній бал

Напрям підготовки
(спеціальність)

Загальний %
успішності
Якісний
показник
навчання

Кількість
студентів

Підсумки екзаменаційних сесій 2018 року
Пропуски занять на
1 студента,
академічних годин
всього

в т.ч., без
поважних
причин

Літня екзаменаційна сесія
Економіка підприємства
(Економіка)
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Облік і аудит (Облік і
оподаткування)
Фінанси і кредит (Фінанси,
банківська справа та
страхування)

49

91,84 67,35

4,10

4

6,12

1,63

20

95,00 75,00

4,18

4

7,60

1,70

58

95,90 67,77

4,2

7

1,5

0,84

53

100,00 73,59

4,3

8

6,04

1,36

Менеджмент

81

95,10 75,31

4,17

5

2,5

0,79

Публічне управління та
адміністрування

11

100,00 81,82

4,45

3

1,64

0,73

Загалом по факультету:

272

4,23

31

4,23

1,18

96,3

73,47

Зимова екзаменаційна сесія
Економіка

40

87,50 72,50

3,56

4

2,80

1,02

25

92,0

76,00

4,18

4

1,84

0,54

Облік і оподаткування

42

73,81 69,81

4,16

6

1,09

0,21

Фінанси, банківська справа та
страхування

65

75,38 56,92

3,98

5

1,57

0,38

Менеджмент

70

88,57 68,57

4,04

4

1,29

0,31

26

96,15 84,62

4,07

5

0,54

0,11

268

83,96 68,82

4,00

28

1,51

0,46

Підприємництво, торгівля
біржова діяльність

Публічне
управління
адміністрування
Загалом по факультету:

та

та

При цьому загальний показник успішності за результатами літньої сесії
склав 96,3%, а зимової – 83,96%. Якісний показник успішності за
результатами літньої сесії склав 73,47%, а зимової – 68,82%. Середній бал по
економічному факультету за результатами літньої сесії склав 4,23, а зимової
– 4,0.
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Загальна кількість пропусків занять з розрахунку на 1 студента
факультету за підсумками обох семестрів 2018 року складала 5,8 академічних
годин, в тому числі без поважних причин – 1,64 академічних годин.
Практична підготовка на усіх напрямах і спеціальностях факультету
організовувалася відповідно до Положення про проведення практик
студентів університету, наскрізних програм, що розроблені кафедрами
відповідно до навчальних планів, і містить такі види практик: навчальну,
виробничу, переддипломну.
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’янецьПодільське 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 2018 р. році науково-педагогічними працівниками кафедр факультету
видано одноосібно або в співавторстві 215 методичних розробок для
проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів (відповідно
до таблиці 6.40).
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Таблиця 6.40
Видання навчально-методичної літератури у 2018 році
№
з/
п

Назва кафедри

Менеджменту, публічного управління та
адміністрування
Економіки, підприємництва, торгівлі та
2
біржової діяльності
3 Фінансів, банківської справи та страхування
4 Обліку і оподаткування
5 Інформаційних технологій
РАЗОМ

Навчальні посібники
у т.ч
схвалені
всього
Вченою
радою
університету

1

Методичн
і видання

–

–

39

–

–

53

–
–
–
–

–
–
–
–

87
16
20
215

Таблиця 6.41
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників, виданих у
2018 р.
Прізвище, ім’я та по
батькові
Чикуркова А.Д.

1.

Методичні рекомендації до виконання
дипломних робіт за освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі
спеціальності 073 «Менеджмент»

20

Обсяг
(друк. арк.)
1,7

Чикуркова А.Д.

2.

20

1,3

Чикуркова А.Д.

3.

20

4,0

Чикуркова А.Д.

4.

20

0,5

Чикуркова А.Д.

5.

30

4,4

Чикуркова А.Д.

6.

30

2,6

Чикуркова А.Д.

7.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Бізнес-п ланування» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації із числа безробітних
за програмою «Основи підприємницької
діяльності»
Методичні вказівки для проведення
практичних занять з навчальної дисципліни
«Бізнес-планування» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації із числа безробітних
за програмою «Основи підприємницької
діяльності»
Методичні вказівки для організації
презентації і захисту бізнес-плану з
навчальної дисципліни «Бізнес-планування»
для слухачів курсів підвищення кваліфікації
із числа безробітних за програмою «Основи
підприємницької діяльності»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Стратегічне управління» для студентів
економічного факультету (денної і заочної
форми навчання) спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» за
ОС «магістр»
Методичний посібник для практичних
занять з навчальної дисципліни «Стратегічне
управління» для студентів економічного
факультету (денної і заочної форми
навчання) спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» за ОС
«магістр»
Тестові завдання для поточного і
підсумкового оцінювання знань студентів з

20

0,5

Назва

Тираж

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

Назва

Чикуркова А.Д.

8.

Чикуркова А.Д.

9.

Чикуркова А.Д.

10.

Лаврук О. С

11.

Лаврук О. С

12.

Славіна Н. А.

13.

Славіна Н. А.

14.

Покотильська Н. В.

15.

Покотильська Н. В.

16.

Покотильська Н. В.

17.

Покотильська Н. В.

18.

Покотильська Н. В.

19.

навчальної дисципліни «Стратегічне
управління» для студентів економічного
факультету (денної і заочної форми
навчання) спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» за ОС
«магістр»
Методичні вказівки для самостійного
вивчення навчальної дисципліни
«Стратегічне управління» для студентів
економічного факультету (заочної форми
навчання) спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» за ОС
«магістр»
Глосарій з навчальної дисципліни
«Стратегічне управління» для студентів
економічного факультету (денної і заочної
форми навчання) спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» за
ОС «магістр»
Розміщення в системі MOODL Навчальнометодичний комплекс з навчальної
дисципліни «Стратегічне управління»
спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування» за ОС «магістр»
Навчально-методичний комплекс «Методика
наукових досліджень» для студентів ОС
«Магістр» спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування», що містить:
1) конспект лекцій з дисципліни; 2)
методичні рекомендації до проведення
практичних і семінарських занять; 3)
методичні рекомендації до самостійного
вивчення дисципліни; 4) тестові завдання для
перевірки знань студентів
Розробка і впровадження елементів
дистанційного навчання на базі платформи
Moodle з дисципліни «Менеджмент і
адміністрування (розділ «Управління
персоналом»
Навчально-методичний комплекс з
дисципліни «Логістика» для студентів
спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього
ступеня бакалавр, що містить: 1) конспект
лекцій з дисципліни; 2) методичні
рекомендації до проведення практичних і
семінарських занять; 3) методичні
рекомендації до самостійного вивчення
дисципліни; 4) тестові завдання для
перевірки знань студентів.
Розробка і впровадження елементів
дистанційного навчання на базі платформи
Moodle з дисципліни «Логістика»
„Організація діяльності
сільськогосподарського підприємства”.
Конспект лекцій (для студентів спеціальності
073 «Менеджмент»). Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 290 с.
Організація виробництва. Конспект лекцій
(для студентів спеціальності 051
«Економіка»). Кам’янець – Подільський:
ПДАТУ, 2018 р. 184 с.
„Організація діяльності
сільськогосподарського підприємства”.
Методичні рекомендації для самостійного
вивчення дисципліни студентами
економічного факультету спеціальності 073
«Менеджмент». Кам’янець – Подільський:
ПДАТУ, 2018 р. 60 с.
Менеджмент і адміністрування. Розділ 6.
Управління інноваціями. Методичні
рекомендації до практичних і семінарських
занять (для студентів спеціальності 073
«Менеджмент»). Кам’янець – Подільський:
ПДАТУ, 2018 р. 61 с.
Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних дисциплін

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

20

0,6

20

0,3

-

8,4

20

11

Співавтори

14

8,6

9
10

12,5

10

7,7

20

2,5

20

2,5

20

2,7

Іванишин В.В., Волощук
К.Б., Місюк М.В.,
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Назва

Покотильська Н. В.

20.

Гоголь Т. В.

21.

Кучер О. В.

22.

Кучер О. В.

23.

Кучер О. В.

24.

Прокопчук Л. М.

25.

Прокопчук Л. М.

26.

Прокопчук Л. М.

27.

Прокопчук Л. М.

28.

Прокопчук Л. М.

29.

Заборовський В.П.

30.

Заборовський В.П.

31.

циклу професійної та практичної підготовки
на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» спеціальності 051 «Економіка» та
напряму підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства» для студентів денної та
заочної форми навчання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 65 с.
Розробка і впровадження елементів
дистанційного навчання на базі платформи
Moodle (дисципліна Менеджмент і
адміністрування)
Навчально-методичний комплекс з
дисципліни «Комунікативний менеджмент»
для студентів освітнього ступеня “бакалавр”
спеціальності 073 “Менеджмент”.
Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018 р.- 38
с.
Навчально-методичний комплекс навчальної
дисципліни ПП 1.7. «Маркетинг». Розробка і
впровадження елементів дистанційного
навчання на базі платформи Moodle
Навчально-методичний комплекс навчальної
дисципліни «Маркетингова стратегія» для
слухачів курсів підвищення кваліфікації із
числа безробітних за програмою «Основи
підприємницької діяльності»
Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки
на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» для студентів денної та заочної
форми навчання .
Навчально-методичний комплекс з
дисципліни «Бізнес-планування» для
студентів спеціальності 073«Менеджмент»
освітнього ступеня «Бакалавр»
Навчально-методичний комплекс з
дисципліни «Бізнес-планування в
підприємствах АПК» для студентів
спеціальності 071«Облік і оподаткування»
освітнього ступеня «Бакалавр»
Навчально-методичний комплекс з
дисципліни «Бізнес-планування в
підприємствах АПК» для студентів за
освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Розміщення в системі MOODL Навчальнометодичний комплекс з навчальної
дисципліни «Державне та регіональне
управління» для студентів за освітнім
ступенем «Бакалавр» зі спеціальності
073 «Менеджмент»
Підготовка навчально-методичного
комплексу з дисципліни «Регіональноадміністративний менеджмент» для
студентів спеціальності 281 Публічне
управління та адміністрування, ОС
«магістр», введена вперше і внесена
електронна версія на портал університету
Організація біржової діяльності: конспект
лекцій. Розділ 1. «Організація і технологія
біржової торгівлі» ( для студентів напряму
підготовки 6.030601«Менеджмент»); 2-ге
видання Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018 р. 67 с.
Організація біржової діяльності: конспект
лекцій. Розділ 2. «Фондові біржі. Основи
функціонування валютної біржі».(для
студентів за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент») ;2-ге видання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. -70 с.

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

12,5

30

2

30

6,2

30

6,1

10

3,0

25

15

25

16,5

25

17

16,5

8,3

20

3,1

20

3,2

Співавтори
Волощук Ю.О., Добровольська Е.В., Заходим
М.В., Корженівська Н.Л.
та ін.
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Заборовський В.П.

32.

Заборовський В.П.

33.

Заборовський В.П.

34.

Заборовський В.П.

35.

Заборовський В.П.

36.

Заборовський В.П.

37.

Заборовський В.П.

38.

Заборовський В.П.

39.

Волощук Ю.О.

40.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

41.

42.

Назва

Тираж

Організація біржової діяльності:
інструктивно-методичні матеріали для
виконання практичних та семінарських
занять ( для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»); 2-ге видання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 23 с.
Організація біржової діяльності: методика
викладання теми «Цінні папери та фондова
біржа» (для студентів напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент») 2-ге видання.
Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2018 р.
23 с.
Організація біржової діяльності:
інструктивно-методичні матеріали для
виконання практичних та семінарських
занять ( для студентів денної форми
навчання напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»);2-ге видання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 22 с.
Організація біржової діяльності: оглядова
лекція та завдання для самостійної роботи
(для студентів напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»);2-ге видання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 59 с.
Організація біржової діяльності: словник
термінів ( для студентів за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент»); 2-ге
видання. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018 р. 29 с
Організація біржової діяльності: засоби
діагностики для підсумкового контролю
(варіанти контрольних робіт для студентів
напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»); 2- ге видання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 54 с.
Організація біржової діяльності: тестові
завдання та задачі до семінарських та
практичних занять (для студентів напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент»); 2- ге
видання. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018 р. 36 с.
Організація біржової діяльності:
ілюстративні матеріали (для студентів
напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»); 2- ге видання. Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018 р. 10 с.
Методичні рекомендації для індивідуальної
роботи з дисципліни «Маркетинг стартапів»
для студентів денної та заочної форми
навчання на здобуття освітнього ступеня
«магістр» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» 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
«Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 32 с.
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» спеціальність 051 «Економіка» і 07
«Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 36 с.

20

Обсяг
(друк. арк.)
1,1

20

1,1

20

1,1

20

2,7

20

1,3

20

2,5

20

1,6

20

0,5

Співавтори

10

1

Волощук К.Б.

10

1,3

Волощук К.Б.

10

1,5

Волощук К.Б.
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Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Волощук Ю.О.

Назва
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

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» спеціальність 051 «Економіка» і
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. – 28 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»
спеціальність 051 «Економіка» і галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 28 с.
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» 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» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 32 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» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 32 с.
Навчальна програма дисципліни «Маркетинг
стартапів» для студентів денної та заочної
форми навчання на здобуття освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 24 с.
Навчальна програма дисципліни «Маркетинг
стартапів» для студентів денної та заочної
форми навчання на здобуття освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 24 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»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017. – 28 с

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

10

1,2

Волощук К.Б.

10

1,2

Волощук К.Б.

10

1,5

Волощук К.Б.

1,3

Волощук К.Б.

10

1,3

Волощук К.Б.

5

1

Волощук К.Б.

5

1

Волощук К.Б.

5

1,2

Волощук К.Б.

Тираж

10

219
Прізвище, ім’я та по
батькові
Волощук Ю.О.
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51.

Федорчук Н.В.

52.

Федорчук Н.В.

53.

Федорчук Н.В.

54.

Федорчук Н.В.

55.

Федорчук Н.В.

56.

Федорчук Н.В.

57.

Федорчук Н.В.

Федорчук Н.В.

Федорчук Н.В.

58.

59.

60.

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 освітнього ступеня
«магістр» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017. – 32 с
Методичні рекомендації щодо організації
виробничої практики для студентів 3 курсу
спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність” / – Кам.-Под.:
ПДАТУ, 36 с.
Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки
на здобуття освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 051 «Економіка» для студентів
денної та заочної форми навчання. /
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017, 60с
Програма проведення комплексного
державного іспиту на здобуття освітнього
ступеня «магістр» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» для студентів денної та заочної
форми навчання
Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки
на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» спеціальності 051 «Економіка» та
напряму підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства» для студентів денної та
заочної форми навчання
Програма проведення комплексного
державного іспиту з навчальних дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки
на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» для студентів денної та заочної
форми навчання
Методичні вказівки до організації
аудиторної роботи з дисципліни «Основи
економічної науки та історія економічної
думки» для студентів галузі знань 07
«Управління та адміністрування»
спеціальностей 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», 051 «Економіка
підприємства», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» денної та
заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо організації
самостійної роботи з дисципліни «Основи
економічної науки та історії економічної
думки» для студентів денної та заочної
форми навчання освітнього ступеню
«Бакалавр» зі спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», 051 «Економіка
підприємства», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Методичні вказівки для аудиторної та
самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Економічна діагностика» для підготовки
магістрів галузі знань 05 «Галузеві та
поведінкові науки» спеціальності 051
«Економіка» денної та заочної форм
навчання
Методичні вказівки для аудиторної та
самостійної роботи з навчальної дисципліни

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

1,33

Волощук К.Б.

50

1,42

НПП колектив кафедри

50

2,4

НПП колектив кафедри

50

2,4

НПП колектив кафедри

50

2,4

НПП колектив кафедри

50

2,4

НПП колектив кафедри

Тираж

10

Шевчук Ж.А.

10

2,8

Шевчук Ж.А.

10

2,8

10

4,3

10

3,1
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Федорчук Н.В.

Назва

61.

Чорнобай М.М.

62.

Чорнобай М.М.

63.

Чорнобай М.М.

64.

Чорнобай М.М.

65.

Чорнобай М.М.

66.

Чорнобай М.М.

67.

Корженівська Н.Л.

68.

Корженівська Н.Л.

69.

Корженівська Н.Л.

70.

Корженівська Н.Л.

Чорнобай Л.М.

71.

72.

«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
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.
Методичні рекомендації до проведення
семінарських занять з дисципліни «Сталий
розвиток та підприємництво» для студентів
магістратури денної та заочної форм
навчання спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Методичні рекомендації до організації
самостійної роботи студентів з дисципліни
«Сталий розвиток та підприємництво» для
студентів магістратури денної та заочної
форм навчання спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Програма фахових вступних випробувань за
скороченим терміном підготовки освітнього
ступеня «бакалавр» спеціальності 051
«Економіка»
Програма фахових вступних випробувань за
скороченим терміном підготовки освітнього
ступеня «магістр» спеціальності 051
«Економіка»
Програма фахових вступних випробувань за
скороченим терміном підготовки освітнього
ступеня «бакалавр» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Програма фахових вступних випробувань за
скороченим терміном підготовки освітнього
ступеня «магістр» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Методичні рекомендації до організації
самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Міжнародні стратегії економічного
розвитку» для студентів денної та заочної
форми навчання зі спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Методичні рекомендації до проведення
семінарських та практичних робіт з
навчальної дисципліни «Міжнародні
стратегії економічного розвитку» для
студентів денної та заочної форми навчання
зі спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Методичні рекомендації до організації
самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Потенціал і розвиток підприємства» для
студентів денної та заочної форми навчання
зі спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Методичні рекомендації до проведення
семінарських та практичних робіт з
навчальної дисципліни «Потенціал і
розвиток підприємства» для студентів денної
та заочної форми навчання зі спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
Методичні рекомендації до проведення
занять з дисципліни ”Експертиза товарів та
послуг” для студентів магістратури

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

10
2,2

20

3

20

2

20

2

20

3

20

2

20

2

50

26с.
1,2 д.а.

50

40с.
2,6 д.а.

50

20с.
0,1 д.а.
-

50

30с.
0,2 д.а.
-

20

3
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Назва

Чорнобай Л.М.

73.

Чорнобай Л.М.

74.

Чорнобай Л.М.

75.

Чорнобай Л.М.

76.

Чорнобай Л.М.

77.

Коваль Н.В.

78.

Коваль Н.В.

79.

Коваль Н.В.

80.

Коваль Н.В.

81.

Коваль Н.В.

82.

спеціальності 076 «ПТБ» денної та заочної
форм навчання.
Методичні рекомендації до організації
самостійної роботи з дисципліни
”Експертиза товарів та послуг” для студентів
магістратури спеціальності 076 «ПТБ»
денної та заочної форм навчання.
Методичні рекомендації до організації
самостійної та індивідуальної роботи з
дисципліни «Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства» для студентів
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» спеціальності 051 «Економіка»
денної та заочної форм навчання.
Методичні рекомендацій для виконання
контрольних робіт з дисципліни
«Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства» для студентів галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка» заочної
форми навчання.
Методичні рекомендації для проведення
практичних занять з дисципліни
«Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства» для студентів галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка» денної та
заочної форм навчання
Методичні рекомендації для проведення
тестового контролю з дисципліни
«Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства» для студентів галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка» денної та
заочної форм навчання
Навчальна програма дисципліни
«Підприємництво і бізнес культура» для
студентів галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» спеціалізації «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» освітнього
ступеня «магістр» денної та заочної форми
навчання.
Навчальна програма дисципліни
«Підприємництво і малий бізнес» для
студентів галузь знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» спеціалізації «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» освітнього
ступеня «магістр» денної та заочної форми
навчання.
Методичні вказівки для проведення
тестового контролю знань з навчальної
дисципліни «Підприємництво і бізнескультура» для студентів галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» освітнього ступеня
«магістр» денної і заочної форми навчання
Методичні вказівки для проведення
тестового контролю знань з навчальної
дисципліни «Підприємництво та малий
бізнес» для студентів галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» освітнього ступеня
«магістр»денної і заочної форми навчання
Методичні вказівки для проведення
тестового контролю знань з навчальної
дисципліни «Трансформаційна економіка і
економічна політика держави» для студентів
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації
«Економіка підприємства» освітнього
ступеня «бакалавр» денної і заочної форми

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

20

2

10

0,6

10

1,4

10

1,8

10

4,2

5

1,6 ум. др.
ар.

5

1,3 ум. др.
ар.

5

1,38 ум. др.
ар.

5

1,36
ум. др. ар.

10

1,42
ум. др. ар.

Співавтори
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Назва

Коваль Н.В.

83.

Коваль Н.В.

84.

Коваль Н.В.

85.

Коваль Н.В.

86.

Коваль Н.В.

87.

Шевчук Ж. А

88.

Шевчук Ж. А

Шевчук Ж. А

Шевчук Ж. А

89.

90.

91.

навчання
Методичні вказівки для аудиторної та
самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Трансформаційна економіка і економічна
політика держави» для студентів освітнього
ступеня «бакалавр» галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації
«Економіка підприємства» денної і заочної
форми навчання
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
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
Глосарій з навчальної дисципліни
«Підприємництво, малий бізнес і бізнескультура» для студентів галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» освітнього ступеня
«магістр» денної і заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання курсової
роботи з навчальної дисципліни «Стратегія і
розвиток бізнесу» студентів денної та
заочної форми навчання на здобуття
освітнього ступеня «Бакалавр» зі
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
Методичні вказівки до виконання і
оформлення самостійної роботи з
дисципліни «Історія економіки та
економічної думки» для студентів галузі
знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальностей 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», 051 «Економіка
підприємства», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» денної та
заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання
курсової роботи з дисципліни «Основи
економічної науки та історії економічної
думки» для студентів спеціальностей 071
«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 051
«Економіка підприємства», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки до організації
аудиторної роботи з дисципліни «Історія
економіки та економічної думки» для
студентів галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», 051 «Економіка
підприємства», 076 «Підприємництво
торгівля та біржова діяльність» денної та
заочної форм навчання
Методичні вказівки до організації
аудиторної роботи з дисципліни «Етика
бізнесу» для галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 076

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

10

1,16 ум. д.а.

5

1,24 ум. д.а.

3

1,28 ум. д.а.

10

2,64 ум. д.а.

10

3,64

10

1,45

10

1,27

10

2,9

10

1,63

Співавтори
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Шевчук Ж. А

Рудик В.К.

Назва

92.

93.

Рудик В.К.

94.

Рудик В.К.

95.

Рудик В.К.

96.

Рудик В.К.

97.

Рудик В.К.

98.

Рудик В.К.

99.

Зеленський А.В.

100.

Зеленський А.В.

101.

Зеленський А.В.

102.

Зеленський А.В.

103.

Зеленський А.В.

104.

«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» денної та заочної форми
навчання
Методичні вказівки до виконання і
оформлення самостійної роботи з
дисципліни «Етика бізнесу» для студентів
галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» денної і заочної форм навчання
Страхові послуги. Навчально-методичний
комплекс з навчальної дисциплінидля
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування». Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2017 р. 146 с. [7,35 др.
ар.]
Освітньо - професійна програма другого
рівня вищої освіти за спеціальністю 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування», кваліфікація - магістр
Освітньо - професійна програма першого
освітнього бакалаврського рівня вищої
освіти за спеціальністю 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Навчальний план зі спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» за
ступенем «бакалавр»
Навчальний план зі спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» за
ступенем «магістр»
Робочий навчальний план зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування»
за ступенем «бакалавр» на 2017 – 2018
навчальний рік
Робочий навчальний план зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування»
за ступенем «магістр» на 2017 – 2018
навчальний рік
Гроші і кредит: конспект лекцій для
студентів спеціальностей 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 90 c.
Гроші і кредит: інструктивно-методичні
матеріали для виконання практичних та
семінарських занять для студентів
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік
і оподаткування», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 64 с.
Гроші і кредит: інструктивно-методичні
матеріали для виконання індивідуальних
завдань для студентів спеціальностей 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 24 с.
Гроші і кредит: інструктивно-методичні
матеріали для організації самостійної роботи
для студентів спеціальностей 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 64 с.
Гроші і кредит: засоби діагностики для
поточного контролю для студентів
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік
і оподаткування», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 36 с.

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

10

1,1

Співавтори

Гаврилюк В.М.
15

7,35 др. ар.]

1,5

Краснолуцька Л.М.,
Бабаніна Н.В, Зеленський
А.В., Місюк М.В.,
Бурлаков О.С.
Краснолуцька Л.М.,
Бабаніна Н.В, Зеленський
А.В., Місюк М.В.,
Бурлаков О.С.
Місюк М.В.
Бурлаков О.С.

5

0,7

5

0,7

Місюк М.В.
Бурлаков О.С.

5

0,7

Місюк М.В.
Бурлаков О.С.

5

0,7

Місюк М.В.
Бурлаков О.С.

4,3

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,5

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

0,7

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,5

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

1,4

Зеленський А.В., Дранус
В.В.
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Зеленський А.В.

105.

Зеленський А.В.

106.

Зеленський А.В.

107.

Зеленський А.В.

108.

Зеленський А.В.

109.

Зеленський А.В.

110.

Зеленський А.В.

111.

Зеленський А.В.

112.

Зеленський А.В.

113.

Зеленський А.В.

114.

Зеленський А.В.

115.

Волощук В.Р.

116.

Назва
Гроші і кредит: засоби діагностики для
підсумкового контролю для студентів
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік
і оподаткування», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Гроші і кредит: словник термінів для
студентів спеціальностей 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 40 с.
Ринок фінансових послуг: конспект лекцій
для студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 96 с.
Ринок фінансових послуг: інструктивнометодичні матеріали для виконання
практичних та семінарських занять для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 68 с.
Ринок фінансових послуг: інструктивнометодичні матеріали для виконання
індивідуальних завдань для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» [Текст] ⁄ А.В.
Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Ринок фінансових послуг: інструктивнометодичні матеріали для організації
самостійної роботи для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» [Текст] ⁄ А.В.
Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 68 с.
Ринок фінансових послуг: засоби
діагностики для поточного контролю для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 44 с.
Ринок фінансових послуг: засоби
діагностики для підсумкового контролю для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 32 с.
Ринок фінансових послуг: словник термінів
для студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 40 с.
Освітньо–професійна програма другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» / В.К.
Рудик, М.В. Місюк, Н.В. Бабаніна, О.С.
Бурлаков, А.В. Зеленський, Л.М.
Краснолуцька. – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018.
Освітньо–професійна програма першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» / В.К.
Рудик, М.В. Місюк, Н.В. Бабаніна, О.С.
Бурлаков, А.В. Зеленський, Л.М.
Краснолуцька. – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018.
Методичні рекомендації щодо організації

Тираж

30

Обсяг
(друк. арк.)
1,1

Співавтори
Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,9

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

3,2

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,7

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

0,8

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,7

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,1

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

1,1

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

2,9

Зеленський А.В., Дранус
В.В.

0,4

Рудик В.К., Місюк М.В.,
Бабаніна Н.В., Бурлаков
О.С., Зеленський А.В.,
Краснолуцька Л.М.

0,9

Рудик В.К., Місюк М.В.,
Бабаніна Н.В., Бурлаков
О.С., Зеленський А.В.,
Краснолуцька Л.М.

1,45

Рудик В.К., Краснолуцька
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Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Гаврилюк В.М.

Поляруш І.М.

Назва

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

виробничої практики з «Фінансового
планування» для магістрів напряму
підготовки 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Страхові послуги» для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» .Кам’янець - Подільський:
ПДАТУ, 2017 р.90с.
Інструктивно-методичні
матеріали
до
виконання практичних (семінарських) занять
з навчальної дисципліни
« Страхові
послуги» для студентів спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування».
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018р. 26
с.
Інструктивно-методичні
матеріали
для
виконання самостійної роботи з навчальної
дисципліни
« Страхові послуги » для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування».
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018р. 18
с.
Засоби діагностики для поточного та
проміжного
контролю з навчальної
дисципліни
« Страхові послуги » для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування».
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018р. 50
с.
Методичні
вказівки
для
виконання
контрольної роботи з навчальної дисципліни
«Страхові
послуги»
для
студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування». Кам’янець –
Подільський : ПДАТУ, 2018р. 30 с.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Страхування». Розділ 1. «Теорія
страхування. Страховий ринок» для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування». Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018 р 57 с.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Страхування». Розділ 2. «Основні галузі
страхування
Фінансово
–
економічна
діяльність страхових компаній» для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування». Кам’янець –
Подільський : ПДАТУ, 2018р. 64 с.
Інструктивно-методичні
матеріали
до
виконання практичних (семінарських) занять
з навчальної дисципліни « Страхування» для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування».
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018р. 24
с.
Інструктивно-методичні
матеріали
для
виконання самостійної роботи з навчальної
дисципліни « Страхування » для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування». Кам’янець –
Подільський : ПДАТУ, 2018р. 14 с.
Засоби діагностики для поточного та
проміжного
контролю з навчальної
дисципліни « Страхування » для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування». Кам’янець –
Подільський : ПДАТУ, 2018р. 34 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
контрольної роботи з навчальної дисципліни
« Страхування » для студентів спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування». Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018р. 32 с.
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«Методичні рекомендації по вивченню

Тираж

5

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори
Л.М., Бабаніна Н.В.

3,04

Рудик В.К.-

0,9

Рудик В.К

0,5

Рудик В.К.

1,7

Рудик В.К.

1,3

Рудик В.К.

2,3

Рудик В.К.

2,7

Рудик В.К

0,87

Рудик В.К.

0,46

Рудик В.К.

1,1

Рудик В.К.

1,4

Рудик В.К.

1,2

-
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Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Поляруш І.М.

Назва

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» для
студентів освітнього рівня бакалавр
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» економічного
факультету ПДАТУ стаціонарної та заочної
форм навчання»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«Мет-одичні 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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«Методичні 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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:
«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»
Підготовка і видання методичних матеріалів:

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

5

1,4

-

5

1,2

-

5

1,3

-

5

1

-

5

1,2

-

5

1

-

5

1

-

5

3

-

5

1,2

-
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Назва

Фугело П.М.

138.

Фугело П.М.

139.

Фугело П.М.

140.

Фугело П.М.

141.

Фугело П.М.

142.

Фугело П.М.

143.

Фугело П.М.

144.

Фугело П.М.

145.

Фугело П.М.

146.

Фугело П.М.
147.

«Методичні вказівки для проведення
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»
Методичні вказівки для проведення
практичних і семінарських занять з
дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва» для студентів денної і
заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове
моделювання бізнес-процесів» для студентів
денної і заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня магістр напряму
підготовки 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова
діяльність суб’єктів підприємництва» для
студентів денної і заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»
Методичні вказівки для організації
самостійної роботи студентів з дисципліни
«Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва» для студентів денної і
заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Методичні рекомендації щодо організації
виробничої практики для студентів денної і
заочної форми навчання галузі знань 0305
“Економіка і підприємництво” спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит» – Кам’янецьПодільський, 2017
Методичні вказівки для проведення
практичних і семінарських занять з
дисципліни «Казначейська справа» для
студентів денної і заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
галузь знань 0305 “Економіка та
підприємництво” напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки для виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Казначейська справа» для студентів заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр галузь знань 0305 “Економіка
та підприємництво” напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»
Методичний посібник для проведення
тестового контролю знань з дисципліни
«Казначейська справа» для освітньокваліфікаційного рівня бакалавр галузь
галузі знань 0305 “Економіка і
підприємництво” спеціальності 6.030508
«Фінанси і кредит»
Методичні вказівки для організації
самостійної роботи студентів з дисципліни
«Казначейська справа» для освітньокваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
галузі знань 0305 “Економіка і
підприємництво” спеціальності 6.030508
«Фінанси і кредит»
Методичні рекомендації щодо організації
виробничої практики для студентів денної і
заочної форми навчання галузі знань 07
“Управління та адміністрування”
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа і страхування»

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

55

2,3

Савіцька С.І.

57

2,3

106

4,4

Савіцька С.І.

34

1,5

Савіцька С.І.

44

1,8

Рудик В.К.
Савіцька С.І.

Савіцька С.І.

36

1,5

Савіцька С.І.

56

2,3

Савіцька С.І.

40

1,6

Савіцька С.І.

44

1,8

Рудик В.К., Фугело П.М.
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Савіцька С.І.

Назва

148.

Савіцька С.І.
149.

Савіцька С.І.
150.

Савіцька С.І.

151.

Савіцька С.І.
152.

Савіцька С.І.
153.

Савіцька С.І.
154.

Савіцька С.І.
155.

Савіцька С.І.
156.

Бабаніна Н.В.

157.

Бабаніна Н.В.
158.

Методичні вказівки для проведення
практичних і семінарських занять з
дисципліни «Казначейська справа» для
студентів денної і заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
галузь знань 0305 “Економіка та
підприємництво” напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»
Конспект лекцій з дисципліни
«Казначейська справа» для студентів денної і
заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
0305 “Економіка та підприємництво”
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»
Методичні вказівки для виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Казначейська справа» для студентів заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр галузь знань 0305 “Економіка
та підприємництво” напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»
Методичний посібник для проведення
тестового контролю знань з дисципліни
«Казначейська справа» для студентів денної і
заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
0305 “Економіка та підприємництво”
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»
Методичні вказівки для організації
самостійної роботи студентів з дисципліни
«Казначейська справа» для освітньокваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
0305 “Економіка та підприємництво”
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»
Методичні рекомендації щодо організації
виробничої практики з фінансово аналітичної
роботи для студентів денної і заочної форми
навчання галузі знань “07 Управління та
адміністрування” спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Методичні вказівки для проведення
практичних і семінарських занять з
дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва» для студентів денної і
заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова
діяльність суб’єктів підприємництва» для
студентів денної і заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»
Методичні вказівки для організації
самостійної роботи студентів з дисципліни
«Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва» для студентів денної і
заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Управління фінансовою санацією
підприємств» для студентів магістратури
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» заочної форми
навчання. [Текст] : Подільський держ. агр.техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський : 2017.
– 28 с.
Освітньо–професійна програма другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» галузі знань 07
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Будняк Л.М.
Будняк Л.М.
Будняк Л.М.
Дранус В.В.
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Дранус В.В.
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Дранус В.В.
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Дранус В.В.
170.

«Управління та адміністрування» / В.К.
Рудик, М.В. Місюк, Н.В. Бабаніна, О.С.
Бурлаков, А.В. Зеленський, Л.М.
Краснолуцька. – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018.
Освітньо–професійна програма першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» / В.К.
Рудик, М.В. Місюк, Н.В. Бабаніна, О.С.
Бурлаков, А.В. Зеленський, Л.М.
Краснолуцька. – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018.
Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації
з виконання курсової роботи для студентів
спеціальності 072 “Фінанси, банківська
справа та страхування”. – Кам’янецьПодільський, 2017. – 28 с.
Фінансовий менеджмент в аграрному
бізнесі: Методичні вказівки для практичних
занять, самостійної та індивідуальної роботи
студентів магістратури за спеціальністю 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
— Кам’янець–Подільський: ПДАТУ, 2017. –
98 с.
Освітньо–професійна програма другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» / В.К.
Рудик, М.В. Місюк, Н.В. Бабаніна, О.С.
Бурлаков, А.В. Зеленський, Л.М.
Краснолуцька. – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018.
Освітньо–професійна програма першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» / В.К.
Рудик, М.В. Місюк, Н.В. Бабаніна, О.С.
Бурлаков, А.В. Зеленський, Л.М.
Краснолуцька. – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018.
Навчально-методичний комплекс з
проектного аналізу
ЕНК з аналізу господарської діяльності
ЕНК з теорії економічного аналізу
Гроші і кредит: конспект лекцій для
студентів спеціальностей 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 90 c.
Гроші і кредит: інструктивно-методичні
матеріали для виконання практичних та
семінарських занять для студентів
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік
і оподаткування», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 64 с.
Гроші і кредит: інструктивно-методичні
матеріали для виконання індивідуальних
завдань для студентів спеціальностей 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 24 с.
Гроші і кредит: інструктивно-методичні
матеріали для організації самостійної роботи
для студентів спеціальностей 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
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181.

діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 64 с.
Гроші і кредит: засоби діагностики для
поточного контролю для студентів
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік
і оподаткування», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 36 с.
Гроші і кредит: засоби діагностики для
підсумкового контролю для студентів
спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік
і оподаткування», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Гроші і кредит: словник термінів для
студентів спеціальностей 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» [Текст] ⁄ А.В. Зеленський, В.В.
Дранус – Кам’янець – Подільський: ПДАТУ,
2018. – 40 с.
Ринок фінансових послуг: конспект лекцій
для студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 96 с.
Ринок фінансових послуг: інструктивнометодичні матеріали для виконання
практичних та семінарських занять для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 68 с.
Ринок фінансових послуг: інструктивнометодичні матеріали для виконання
індивідуальних завдань для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» [Текст] ⁄ А.В.
Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Ринок фінансових послуг: інструктивнометодичні матеріали для організації
самостійної роботи для студентів
спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» [Текст] ⁄ А.В.
Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 68 с.
Ринок фінансових послуг: засоби
діагностики для поточного контролю для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 44 с.
Ринок фінансових послуг: засоби
діагностики для підсумкового контролю для
студентів спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» [Текст] ⁄
А.В. Зеленський, В.В. Дранус – Кам’янець –
Подільський: ПДАТУ, 2018. – 32 с.
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’янець-Подільський :
ПДАТУ, 2017. – 38 с.
Кондрюк Л.В. 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.
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Місюк М.В.,
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Кондрюк Л.В., Методичні рекомендації для
виконання та захисту дипломних робіт
студентами спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» (рівень вищої освіти – 2-й
магістерський). Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017 р. 42 с.
Кондрюк Л.В., Методичні рекомендації для
виконання та захисту дипломних робіт О Р
«спеціаліст» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування». Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2017 р. 38 с.
Облік в банках і бюджетних установах:
завдання для підсумкового контролю знань
студентів (денної та заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»)
Облік в банках і бюджетних установах:
методичні рекомендації для семінарських,
практичних занять і самостійної роботи (для
студентів денної та заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»)
Облік в банках і бюджетних установах:
методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи (для студентів заочної
форми навчання напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»)
Облік в банках і бюджетних установах:
тесові завдання для підсумкового контролю
знань (для студентів денної і заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит»)
Облік в банках і бюджетних установах:
методичні рекомендації для самостійної
роботи та індивідуальних завдань (для
студентів денної та заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»
Облік у галузях економіки: методичні
рекомендації для семінарських, практичних
занять і самостійної роботи (для студентів
денної та заочної форми навчання за
напряму підготовки 6.030509 «Облік і
оподаткування» та 071 «Облік і
оподаткування»
Методичні рекомендації для виконання
курсової роботи з дисципліни
«Оподаткуввання, облік і звітність в
оподаткуванні» студентами напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Бухгалтерський облік і оподаткування в
управлінні підприємством: конспект лекцій
для студентів денної та заочної форми
навчання освітнього ступеня «Магістр»
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». –
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018
Бухгалтерський облік і оподаткування в
управлінні підприємством: методичні
рекомендації та завдання для проведення
практичних та семінарських занять для
студентів денної та заочної форми навчання
освітнього ступеня «Магістр» спеціальності
071 «Облік і оподаткування». – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2018
Бухгалтерський облік і оподаткування в
управлінні підприємством: методичні
рекомендації з підготовки контрольної
роботи студентам заочної форми навчання
освітнього ступеня «Магістр» спеціальності
071 «Облік і оподаткування». – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ, 2018
Освітньо-професійна програма першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «правління та

Тираж

20

20

Обсяг
(друк. арк.)

(1,84
др.арк.)

(1,84
др.арк.)

50

24 с.
(0,83 друк.
арк.)

50

50 с.
(3,01 друк.
арк.)

50

20 с.
(0,64 друк.
арк.)

50

45 с.
(2,21 друк.
арк.)

50

65 с.
(2,78 друк.
арк.)

50

64 с.
(1,53 друк.
арк.)

50

21 с.
(0,64 друк.
арк.)

20

55
(5,3 друк.
арк.)

20

16
(2,1 друк.
арк.)

20

26
(0,7 друк.
арк.)

1

31
(0,81 друк.
арк.)

Співавтори
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Кондрюк Л.В., Дуганець
Н.В.,
Борковська А.О.
Мельничук О.В.,
Місюк М.В.,
Цвігун І.А., Семенишена
Н.В.
Кондрюк Л.В., Вольська
А.О.,
Балла І.В.
Марусей Т.В.

Назва

Тираж

адміністрування». – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018
195.

Освітньо-професійна програма другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «правління та
адміністрування». – Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018

196.

Сучасні комп’ютерні техноло-гії: методичні
вказівки до ви-конання лабораторних робіт
(для студентів 3 курсу спеціа-льності 274
«Автомобільний транспорт» денної форми
нав-чання); доп. Кам'янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018. – 27 с.
Сучасні комп’ютерні техноло-гії: курс
лекцій (для студентів 3 курсу спеціальності
274 «Автомобільний транспорт» денної
форми навчання); доп. Кам'янецьПодільський: ПДАТУ, 2018. – 335 с.
Сучасні комп’ютерні техноло-гії:
термінологічний словник (для студентів 3
курсу спеціа-льності 274 «Автомобільний
транспорт» денної форми нав-чання); доп.
Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 29
с.
Сучасні комп’ютерні техноло-гії: тестові
завдання діагнос-тики якості знань студентів
(для студентів 3 курсу спеціа-льності 274
«Автомобільний транспорт» денної форми
нав-чання); доп. Кам'янець-Подільський:
ПДАТУ, 2018. – 34 с.
Комп’ютерні технології та програмування:
методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Розділ 3 «Ал-горитмізація
вирішення задач» (для студентів 1 курсу
спеціа-льності 274 «Автомобільний
транспорт» денної та заочної форми
навчання); доп. Кам’я-нець-Подільський:
ПДАТУ, 2018. – 31 с.
Курс лекцій з навчальної дисципліни:
«Комп’ютерне моделювання складних
економічних систем» для студентів
спеціальності 073 «Менеджмент». /
Подільський державний аграрно-технічний
університет; – Кам’янець-Подільський, 2018
Методичні вказівки для проведення
лабораторних занять з навчальної
дисципліни «Інформатика» для студентів
спеціальності 073 «Менеджмент» /
Подільський державний аграрно-технічний
університет; – Кам’янець-Подільський, 2018.
Методичні рекомендації до практичних
занять з навчальної дисципліни:
«Компʹютерне моделювання складних
економічних систем» для студентів
освітнього ступеня «магістр» спеціальності
073 «Менеджмент». / Подільський
державний аграрно-технічний університет; –
Кам’янець-Подільський, 2018.
Методичні рекомендації до виконання
лабораторних робіт з начальної дисципліни:
«Інформатика і системологія» для студентів
спеціальності 101 «Екологія». / Подільський
державний аграрно-технічний університет; –
Кам’янець-Подільський, 2018.
Тестові завдання діагностики якості знань
студентів з навчальної дисципліни:
«Інформатика та обчислювальна техніка» для
студентів спеціальності 201 «Агрономія». /
Подільський державний аграрно-технічний
університет; – Кам’янець-Подільський, 2018.
Курс лекцій з навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією» для студентів

Марусей Т.В.

197.

Марусей Т.В.

198.

Марусей Т.В.

199.

Марусей Т.В.

200.

Мушеник І.М

201.

Мушеник І.М

202.

Мушеник І.М

203.

Мушеник І.М

204.

Мушеник І.М

205.

Пастух Ю.А

206.

1

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

15
(0,49 друк.
арк.)

20

1,1

20

14,1

20

1,2

20

1,4

20

1,3

20

3,7

20

1,8

20

4,1

20

2,5

20

2,6

30

2,11

-

Бурлаков О.С
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Назва

Пастух Ю.А

207.

Пастух Ю.А

208.

Пастух Ю.А

209.

Пастух Ю.А

210.

Бордюг О.В

211.

Бордюг О.В

212.

Бордюг О.В

213.

Довгань І.А

214.

Довгань І.А

215.

освітнього ступеня магістр спеціальності 073
«Менеджмент»
Методичні вказівки для виконання
лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією» для студентів
освітнього ступеня магістр спеціальності 073
«Менеджмент»
Методичні вказівки для проведення
тестового контролю з навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією» для студентів
освітнього ступеня магістр спеціальності 073
«Менеджмент»
Методичні рекомендації до виконання
лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Економіко-математичні моделі в економіці»
для студентів спеціальності 6.030504
«Економіка підприємства»
Методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи з навчальної дисципліни
«Економіко-математичні моделі в економіці»
для студентів спеціальності 6.030504
«Економіка підприємства»
Методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи з навчальної дисципліни
"Комп’ютерні мережі та телекомунікації" для
студентів 2 курсу спеціальності 073
"Менеджмент" заочної форми навчання
Термінологічний словник з навчальної
дисципліни "Комп’ютерні мережі та
телекомунікації" для студентів 2 курсу
спеціальності 073 "Менеджмент" денної та
заочної форм навчання
Тестові завдання діагностики якості знань
студентів з навчальної дисципліни
"Комп’ютерні мережі та телекомунікації" для
студентів 2 курсу спеціальності 073
"Менеджмент" денної та заочної форм
навчання
Методичні вказівки для про-ведення
навчальної практики з дисципліни
«Інформаційні системи і технології в обліку»
для студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування
Методичні вказівки для вико-нання
лабораторних занять з дисципліни
«Інформаційні системи і технології в обліку»
для студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»

Тираж

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

30

2,03

Бурлаков О.С.

30

1,6

Бурлаков О.С

30

0,99

30

0,70

0,9

1,05

1,25

1,76

2,1

6.3.5. Наукова робота
У 2018 році факультетом організовано і проведено низку наукових
заходів (табл. 6.42)
Таблиця 6.42
Організовано та проведено конференції, семінари на базі факультету
Назва наукової
конференції, семінару
ІІ етап Всеукраїнського

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)
Всеукраїнський

Кількість
учасників

Результати

75

відбір

234
Назва наукової
конференції, семінару
конкурсу студентських
наукових робіт з напряму
«Економіка сільського
господарства та АПК» (5-6
квітня 2018 р.) м. Кам’янецьПодільський, ПДАТУ
Міжнародна науково-практична
конференція Подільського
державного аграрно-технічного
університету, (Кам’янецьПодільський, 20-22
березня 2018 року)
«Перспективи економічних
перетворень в аграрному
секторі економіки та напрями
активізації підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності»:
Всеукр.наук.-практ.Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
Кам’янець-Подільський, 18
травня 2018
конференція «Актуальні
проблеми управління та
адміністрування: теоретичні і
практичні аспекти»
Студентська конференціясемінар з дисципліни «Основи
наукових досліджень»
«Проблеми ефективності
державного управління
соціально-економічним
розвитком регіонів»
Науковий семінар для
студентів, аспірантів і
викладачів кафедри Напрями
наукових досліджень кафедри
менеджменту, публічного
управління та адміністрування
Науково-практичний семінар з
дисципліни "Бізнеспланування" Бізнес-план
розвитку підприємницької
структури"
Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція молодих вчених
та здобувачів вищої освіти з

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

Міжнародна

100

сертифікати,
збірник
конференції

Всеукраїнська

85

сертифікати,
збірник
конференції

Результати
переможців,
нагородження
дипломами І-ІІІ
ступенів

міжнародний

140

сертифікати,
збірник
конференції

факультетський

20

доповідіреферати,
презентації

20

доповідіреферати,
презентації

факультетський

20

доповідіреферати,
презентації

веукраїнський

75

сертифікати,
збірник

факультетський

235
Назва наукової
конференції, семінару
міжнародною участю «Розвиток
інформаційних технологій в
аспекті модернізації соціальноекономічних систем»
Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
«Інформаційне суспільство та
інформаційні технології в
економіці та управлінні»
Перспективи економічних
перетворень в аграрному
секторі економіки та напрями
активізації торгівлі,
підприємницької і біржової
діяльності
Методичний семінар Методика
проведення наскрізної науководослідної роботи студентів

Методика дипломного
проектування

Дискусійний клуб (І тур
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі
спеціальностей:
«Економіка»,«Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»)
Проблеми економіки аграрного
виробництва: перші наукові
кроки та досягнення
ІІ тур Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт з напряму
«економіка сільського
господарства та АПК»
міжнародний конкурс
студентських науководослідних робіт з економіки
Науковий пікнік у вишиванках

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

Результати

веукраїнський

75

сертифікати,
збірник

80

Збірник
матеріалів в
PDF форматі на
сайті

веукраїнський

веукраїнський

50

50
веукраїнський
50

веукраїнський

Оформлення і
затвердження
наскрізних схем
науководослідної
роботи
студентів
Затвердження
тем дипломних
та
магістерських
робіт
Нагородження
кращих
доповідачів,
рекомендації до
участі у
конкурсі
студентських
наукових робіт

всеукраїнський

72

визначення
переможців,
нагородження

міжнародний

7

Регіональний

100

отримання
сертифікатів та
дипломів ІІІ
ступеня
Презентація

236
Назва наукової
конференції, семінару
у ПДАТУ.
Проведення майстер класу із
ведення
підприємницької
діяльності на засадах франчайзингу.
Засідання дискусійного клубу
«Актуальні
проблеми
управління та адміністрування:
теоретичні
і
практичні
аспекти».
Керівництво
студентськими доповідями з
навчальної
дисципліни
«Менеджмент».
Засідання дискусійного клубу
«Актуальні
проблеми
управління та адміністрування:
теоретичні
і
практичні
аспекти».
Керівництво
студентськими доповідями з
навчальної дисципліни «Ділове
адміністрування»,
розділ
«Управління проектами»
Засідання дискусійного клубу
«Актуальні
проблеми
управління та адміністрування:
теоретичні
і
практичні
аспекти».
Керівництво
студентськими доповідями з
навчальної дисципліни «Основи
наукових досліджень»
Інформаційне суспільство та
інформаційні технології в
економіці та управлінні:
Всеукр. наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти, 10
листопада 2017 р.
Інформаційне суспільство:
проблеми формування і
розвитку в сучасних умовах:
Всеукраїнська науковопрактична конференція
молодих вчених та здобувачів
вищої освіти, 17 травня 2018 р.
Навчально-науковий семінар
«Застосування сучасного
автоматизованого робочого
місця інженера у виробничому

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)
31 травня 2018 р.

Кількість
учасників

Результати

Кафедральний
2 липня 2018 р.

50

Презентаціі
студентів

Кафедральний
24 травня 2018 р.

40

Презентаціі
студентів

Кафедральний
30-31 травня
2018 р.

20

Презентаціі
студентів

всеукраїнський

68

pdf-формат

всеукраїнський

62

pdf-формат

регіональний

50

Презентації
студентів

237
Назва наукової
конференції, семінару
процесі ПАТ «Подільський
цемент», 30 жовтня 2017р.
(Марусей Т.В.)
Круглий стіл на тему:
«Удосконалення
бухгалтерського обліку в
діяльності підприємств з
використанням сучасних
інформаційних технологій» для
студентів 4 курсу спеціальності
«Облік і оподаткування», 16
листопада 2017 року(Довгань
І.А.)

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість
учасників

факультетський

50

Результати

Презентації
студентів

Таблиця 6.43
Участь викладачів у наукових заходах в інших вищих навчальних
закладах
Назва наукової
конференції,
семінару
III International Scientific and
Practical Conference " Scientific
Issues of the Modernity"
International
Scientific
Conference
“Contemporare
research trends in Agricultural
Engineering”
Международная
научно
практическая
конференция,
посвященная 26-ой годовщине
Комратского государственного
университета
II
Міжнародна
наукова
конференція «Економіка та
соціум: сучасний фундамент
розвитку людства»
5 th International Conference
«RENEWABLE
ENERGY
SOURCES
engineering,
technology, innovation»

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від кафедри

Dubai

міжнародний

120

Krakow

міжнародний

138

Комрат,
Молдова

міжнародний

112

Лейпциг

міжнародний

108

Krynica,
POLAND

міжнародний

135
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Назва наукової
конференції,
семінару
International
Scientific
Conference
«Contemporary
research trends in Agricultural
Engineering»
ІІ Всеукраїнська науковопрактична
інтернетконференція
«Інноваційне
підприємництво:
стан
та
перспективи розвитку»
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

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від кафедри

Krakow

міжнародний

134

Київ

всеукраїнський

110

Київ

міжнародний

134

Запоріжжя

міжнародний

120

KamіanetsPodilskyi

міжнародний

104

Минск

міжнародний

132

Київ

міжнародний

133

Полтава

міжнародний

112

239
Назва наукової
конференції,
семінару

Місце
проведення

«Децентралізація влади в
Україні:
виклики
та
можливості для громад міст
Полтава
обласного
значення»:
всеукраїнська
науковопрактична конференція
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

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від кафедри

всеукраїнський

105

міжнародний

137

всеукраїнський

86

міжнародний

137

міжнародний

122

міжнародний

127

міжнародний

146

міжнародний

157

міжнародний

168
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Назва наукової
конференції,
семінару

Місце
проведення

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»
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"

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від кафедри

міжнародний

165

всеукраїнський

87

міжнародний

143

міжнародний

124

міжнародний

122

міжнародний

154

міжнародний

136
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Назва наукової
конференції,
семінару

Місце
проведення

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
науково-практична
конференція
International
Scientific
Conference Innovative Ecjnjmy:
Processes.
Strategies. Kielce. Poland
Technologies
:
Conference
Proceedings
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
Луцьк
молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів
Фінансово-економічний
розвиток України в умовах
трансформаційних
Львів
перетворень: всеукр. наук.практ. конф
Всеукраїнська
науково
–
практична
інтернет
–
конференція
«Фінансові
Житомир
інструменти
регіонального
розвитку»
Міжнародна
наукова
конференція «Від Балтики до
Причорномор’я: формування
Рига, Латвія
сучасного
економічного
простору»

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від кафедри

всеукраїнський

167

міжнародний

164

міжнародний

143

міжнародний

144

всеукраїнський

97

всеукраїнський

159

міжнародний

201

Протягом 2018 року науково-педагогічними працівниками факультету
опубліковано 15 монографій, 260 наукових статей (відповідно до таблиці
6.44).
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Таблиця 6.44
Підсумки наукової діяльності у 2018 навчальному році
Статті

№з/
п

Назва кафедри

Монографі
ї

Економіки,
підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності
2
Обліку і оподаткування
Менеджменту,
3
публічного управління
та адміністрування
Фінансів, банківської
4
справи та страхування
Інформаційних
5
технологій
РАЗОМ:
1

всьог
о

Патенти
і
в т.ч. в
науковометричних авторські
свідоцтва
базах Scopus,
Web Of Science

5

57

–

–

1

39

–

–

4

70

–

–

3

47

1

–

2

47

4

–

15

260

5

–

На факультеті проводяться заходи щодо залучення до наукової роботи
студентів. На кафедрах діють студентські наукові гуртки, щорічно
проводяться:


І відбірковий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з

навчальних дисциплін;


І та ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт за напрямом «Економіка сільського господарства та АПК»;


студентські науково-практичні конференції;



круглі столи;



економічні форуми;



дискусійні клуби.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р.
Подільському державному аграрно-технічному університету на наступні три
роки продовжено каденцію базового ЗВО з проведення Всеукраїнського

243
конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського
господарства та АПК».
Протягом 2018 року здобувачі вищої освіти прийняли участь у
наукових заходах:
1. Гуменна Вікторія. Міжнародний конкурс науково-дослідницьких
робіт з економіки, м. Комрат, Молдова
2. Чикурков О.С. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
спеціальності «Облік і аудит». Інститут ім. Альфреда Нобеля. м. Дніпро
3. Туркот Д.М. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисциплін «Податкова система України». Тернопільський національний
економічний університет. м. Тернопіль
4. Корнійчук А.В. ІІ етап Всеукраїнської студентської серед закладів
вищої освіти III-IV рівнів акредитації з дисципліни «Організація і методика
аудиту». Миколаївський НАУ. м. Миколаїв – ІІІ місце.
Таблиця 6.45
Участь у наукових конференціях та публікації студентів:
№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)
тези

1.

Нетяга С.М.

Стратегия
иновационного
развития
отечественного
птицеводства на
современном этапе

2.

Ногачевський
О.Ф.

World Outlook for
Franchising in 2018,
Impact on the
Development of the
Economy of Ukraine
and other Post-Soviet
Countries

тези

3.

Пасека
Екатерина

Поддержка и
перспективы
развития
фермерских

Науково
дослідна
робота

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Актуальные проблемы
менеджмента в АПК:
Сборник научных статей
IV-ой Международной
научно-практической
конференции кафедры
управления, (Горки, 2728 июня 2018 г.). –
Горки, 2018. – С.
Актуальные проблемы
менеджмента в АПК:
Сборник научных статей
IV-ой Международной
научно-практической
конференции кафедры
управления, (Горки, 2728 июня 2018 г.). –
Горки, 2018. – С.
Міжнародний конкурс
студентських науководослідних робіт з
економіки.

0,3

Чикурков
а А. Д.

0,2

Чикурков
а А. Д.

0,4

Лаврук
О.С.
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації
хозяйств

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

4.

Lavruk Sergiy

Bitcoin and
cryptocurrencies as a
new stage in the
evolution of money

Науково
дослідна
робота

5.

Лаврук С.В.

Особливості
організаційної
культури в
середовищі
публічного
управління

Тези

6.

Стрельбіцький
В. В.

Мотивация
трудовой
деятельности на
предприятиях

тези

7.

Статкевич Л. П.

Управление
производством
продукции
животноводства

тези

8.

Дичаківський
А. М.

Організаційноекономічні засади
формування
збутової політики
сільськогосподарськ
их підприємств

стаття

9.

Березкіна К.В.

Управление
конкурентной
политикой

тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Науково-дослідний
центр «Прогрес»,
Комрадський державний
університет, Молдова,
05.06.18. Диплом ІІІ
ступеня
Міжнародний конкурс
студентських науководослідних робіт з
економіки.
Науково-дослідний
центр «Прогрес»,
Комрадський державний
університет, Молдова,
05.06.18. Сертифікат
учасника
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
конференції молодих
вчених та здобувачів
освіти. / Подільський
державний аграрнотехнічний університет. –
К.-П., 2018. - С.142-145.
Актуальные проблемы
менеджмента в АПК:
международная научнопрактическая
конференция кафедры
управления. Горки,
Республика Беларусь,
2018
Актуальные проблемы
менеджмента в АПК:
международная научнопрактическая
конференция кафедры
управления. Горки,
Республика Беларусь,
2018
Тенденції та
перспективи розвитку
науки і освіти в умовах
глобалізації: міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція:
зб. наук. праць.
ПереяславХмельницький, 2018.
Вип. 34. 676 с. С. 97-99
Сборник научных статей
по материалам IV-ой
Международной научно-

0,4

Лаврук
О.С.

0,17

Славіна
Н. А.

0,2

Покотиль
ська Н В.

0,2

Покотиль
ська Н В.

0,2

Покотиль
ська Н В.

0,125

Прокопчу
к Л. М.
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації
предприятия по
производству и
переработке мяса
птицы

10.

Богдан Р.В.

11.

Висоцька І

12.

Децентрализация
местного
самоуправления в
Украине. Проблемы
и перспективы
развития.

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

тези

Впровадження
сучасних
інформаційних
технологій в
дорадництво.

тези

Сучасні
інформаційні
технології
маркетингу.

тези

Джулій А.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
практической
конференции
«АКТУАЛЬН
ПРОБЛЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА В
АПК», кафедры
управления
экономического
факультета, Белорусской
государственной
сельскохозяйственной
академии, 28-29 июня
2018 р. – Горки.
Белорусия, 2018. ––
С. 74-76.
(Зарубіжне видання)
Сборник научных статей
по материалам IV-ой
Международной научнопрактической
конференции
«АКТУАЛЬН
ПРОБЛЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА В
АПК», кафедры
управления
экономического
факультета, Белорусской
государственной
сельскохозяйственной
академии, 28-29 июня
2018 р. – Горки.
Белорусия, 2018. ––
С. 87-90.
(Зарубіжне видання)
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.207211.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науково-

0,125

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.
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№
з/п

13.

14.

15.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Лужняк В.

Сучасні ERPсистеми в
управлінні
ресурсами
підприємства.

тези

Огляд сучасних
інформаційних
систем управління
персоналом.

тези

Сучасні
комп’ютерні
технології в
агропромисловому
комплексі.

тези

Нестерук К.

Блажко С.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
практичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.231234.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.241245.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.248252.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.203207.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.
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№
з/п

16.

17.

18.

19.

20.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Висоцька І.

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Використання
СRM-систем як
інструменту
сучасного бізнесу.

тези

ERP-системи в
управлінні
ресурсами
підприємства.

тези

Основні аспекти
впровадждення
комп’ютерних
технологій в
діяльність
підприємства.

тези

Роль сучасних
комп’ютерних
технологій в АПК.

тези

Інформаційні
технології
маркетингу.

тези

Гайдаманчук О.

Джулій А.

Жук Б.

Ковальчук А.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 133-138.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 138-141.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 150-154.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 155-158.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.
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№
з/п

21.

22.

23.

24.

25.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Козирський Д.

Сучасні
інформаційні
технології в
дорадництві.

тези

Впровадження
інформаційних
технологій в
маркетингову
діяльність
підприємства.

тези

Основні аспекти
впровадження
сучасних
інформаційних
систем управління
персоналом.

тези

Дорадницька
діяльність у франції
як механізм
забезпечення
конкурентоспромож
ності підприємств.

тези

Місце
інформаційних
технологій в
управлінні
підприємством.

тези

Нестерук К.

Рибак Б.

Случик Т.

Стецюк О.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 168-170.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 171-175.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С.193-197.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 214-218.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С.219-223.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.
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№
з/п

26.

27.

28.

29.

30.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Шкільнюк Є.
Інноваційні погляди
на розвиток
інформаційних
технологій
управління
підприємством.

тези

Механізм
впровадження
інформаційних
технологій у
діяльність
підприємств.

тези

Значення та
напрямки розвитку
інформаційних
систем

тези

Apple: компанія що
змінила світ

тези

Інтернет та
інформаційне
суспільство

тези

Юрчук Д.

Антименюк А.

Белінський В.

Боднар М.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С.224-228.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 229-232.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 233-236.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 ро-ку –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 109-115.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 115-120.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науково-

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Марусей
Т.В.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.
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№
з/п

31.

32.

33.

34.

35.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Войтович Т.
Технологія
підготовки
загальних рішень
щодо створення
інформаційних
систем

тези

Сучасні напрямки
розвитку
нейрокомпʹютерних
технологій

тези

Основні принципи
функціонування
мережі інтернет

тези

Особливості
злочинів в сфері
використання
комп’ютерних
технологій

тези

Життєвий цикл
інформаційної
системи

тези

Годнюк С.

Граматюк А

Грималюк Б.

Кліновський В.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
практичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 52-58.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 242-246.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 146-150.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 58-63.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 80-84.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.
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з/п

36.

37.

38.

39.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Костащук Я.

Класифікація
інформаційних
систем

тези

Основні етапи
розвитку
інформаційних
систем

тези

Проблеми безпеки в
інформаційному
суспільстві

тези

Мельник В.

Остафійчук А

Пантелей Д

Корпорація
Microsoft

40.

Ромашенко Т.

Аспекти безпеки
інформації в

тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 13-18.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 176-181.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 18-23.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 96-100.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 198-202.
Інформаційне
суспільство: проблеми

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації
комп'ютерних
мережах

41.

42.

43.

44.

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Свістак В.

Інновації та
інформатизація з
позиції суспільства

тези

Поява електроних
видань:передумови
та історія розвитку

тези

Сучасні
комп’ютерні
технології в освіті

тези

Основні способи
подання інформації
та команд в
комп’ютері

тези

Середа М.

Фідейчук В.

Шафранюк Д.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 103-109.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 63-67.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 34-39.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 270-274.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 44-49.
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Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

45.

Андрущенко Д.

46.

47.

48.

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Історія інформатики
як науки

тези

Комп’ютерні
мережі та їх
призначення

тези

Інтелектуальні
інформаційні
системи

тези

Автоматизовані
інформаційні
системи

тези

Левчук Г.

Слаб΄як І

Чебанюк В.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.200203.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.237241.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.258262.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.

0,125

Мушеник
І.М.
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№
з/п

49.

50.

51.

52.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Іванчук Ю.

Проблеми розвитку
відновлюваної
енергетики в
Україні: матеріали

тези

Інформаційні
технології в
економіці:
матеріали

тези

Проблеми безпеки в
інформаційному
суспільстві:
матеріали

тези

Комп’ютерна
графіка, як вид
мистецтва

тези

Горенко М.

Горенко М.

Приказчикова Д.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.262267.
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
«Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів»( 78 червня 2018 року
ПДАТУ) – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2018 – С.274-277.
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
«Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів»( 78 червня 2018 року
ПДАТУ) – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2018 – С.223-225.
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
«Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів»( 78 червня 2018 року
ПДАТУ) – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2018 – С.226-228.
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
«Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах» (17
травня 2018 року
ПДАТУ) – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2018. ст. 26-30.

0,125

Пастух
Ю.А

0,125

Пастух
Ю.А

0,125

Пастух
Ю.А

0,125

Бурлаков
О.С.
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№
з/п

53.

54.

55.

56.

57.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Романова О.

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Інформаційні
технології в АПК

тези

Інформаційні
системи управління
персоналом

тези

Проблеми захисту
карткових
технологій в Україні

тези

Нейромережні
технології в
управлінні

тези

Маркетингова
інформаційна
система

тези

Добровольський
М.

Марценюк О.

Стрілецький І.

Кусенко Е.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
«Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах» (17
травня 2018 року
ПДАТУ) – Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2018. ст. 30-34.
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.10-15.
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.125-131.
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.180-184
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:

0,125

Бурлаков
О.С.

0,135

Печенюк
А.В.

0,135

Печенюк
А.В.

0,135

Печенюк
А.В.

0,135

Печенюк
А.В.
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№
з/п

58.

59.

60.

61.

62.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Бойчук У.

Роль інформаційної
системи в
управлінні
сучасним
підприємством

тези

Інформаційні
системи у
міжнародному
бізнесі

тези

Інформаційні
системи
фінансового
менеджменту

тези

Еволюція
технологій
дистанційного
банківського
обслуговування
Home-Banking

тези

Компанія Google:
історія та
перспективи
розвитку

тези

П’ясецький А.

Стефанишин Н.

Шатрова М.

Печенюк О.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.209-215
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.229-233
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.260-264
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.265-270
Інформаційне
суспільство та
інформаційні технології
в економіці та
управлінні: Всеукр.
наук.–практ. Інтернетконф. молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
10 листопада 2017 р.:
матеріали. Кам’янецьПодільський: ПДАТУ,
2017. С.270-275
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції

0,135

Печенюк
А.В.

0,135

Печенюк
А.В.

0,135

Печенюк
А.В.

0,125

Печенюк
А.В.

0,125

Печенюк
А.В.
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№
з/п

63.

64.

65.

66.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Гончарук А.

Основні сервіси
Google

тези

Bitcoin. Переваги та
недоліки. Пік успіху
та причини падіння
курсу

тези

Як iGOV робить
революцію у сфері
державних
адмінслужб

тези

Як інновації
перетворюються в
основу економіки

тези

Печенюк О.

Блажко С.

Паньків О.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
17 травня 2018 року –
Кам’янець-Подільський,
2018. – С. 202-205.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.226229.
Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів:
збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.252256.
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах»
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(17 травня 2018 року) –
Кам’янець-Подільський,
2018 – С.10-13.
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах»
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти

0,125

Печенюк
А.В.

0,125

Печенюк
А.В.

0,125

Бордюг
О.В

0,127

Бордюг
О.В
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№
з/п

67.

68.

69.

70.

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Гуцало І.

Чому варто
переходити на
SAAS

тези

Як захистити свою
інтелектуальну
власність

тези

Як технології
впливають на
робочі місця

тези

Нейрокомп’ютерни
й інтерфейс.

тези

Рештованюк І.

Голик Д.

Левицька А.

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
(17 травня 2018 року) –
Кам’янець-Подільський,
2018 – С.23-26.
Збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів»
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.229231.
: збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів»
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.256258.
Збірник тез учасників
всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних і
природничих наук в
контексті сучасних
глобальних викликів»
молодих вчених і
здобувачів вищої освіти
(м. Кам’янецьПодільський, 07–08
червня 2018 року). –
Кам’янець-Подільський:
ПДАТУ. – 2018. – С.216219.
Інформаційне
суспільство: проблеми
формування і розвитку в
сучасних умовах:
Матеріали
Всеукраїнської науковопрактичної конференції

0,125

Бордюг
О.В

0,125

Бордюг
О.В

0,125

Бордюг
О.В

0,167

Довгань
І.А.
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№
з/п

71.

Автор,
співавтори
публікації

Бойчук А.І.

Назва
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Основні напрямки
формування
конкурентної
стратегії
диверсифікації
тези

72.

Худик О.В.

Обгрунтування
стратегічних
напрямків розвитку
ресурсного
потенціалу
аграрного сектору
тези

73.

74.

Боднар А.О

Горенко М.

Маркетингова
стратегія і розвиток
інфраструктури
зернового ринку

Шляхи підвищення
економічної
ефективності
виробництва овочів

тези

тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти,
17 травня 2018 року –
Кам’янець- Подільський,
2018. Ст. 181-183
Сучасний менеджмент:
витоки, реалії та
перспективи розвитку:
збірник тез
Всеукраїнської
студентської науковопрактичної конференції
присвяченої 67 річниці
від дня народження
д.е.н., професора Петра
Степановича
Березівського. –
Дубляни, 2018. – 254 с.
С. 53-55.
Сучасний менеджмент:
витоки, реалії та
перспективи розвитку:
збірник тез
Всеукраїнської
студентської науковопрактичної конференції
присвяченої 67 річниці
від дня народження
д.е.н., професора Петра
Степановича
Березівського. –
Дубляни, 2018. – 254 с.
С. 60-63.
Актуальні проблеми
менеджменту: теоретичні
і практичні аспекти:
матеріали Міжнародної
науково-практичної
Інтернет-конференції
молодих науковців,
аспірантів та студентів
10 листопада 2015 р.
Кам.-Под. 47-49.
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб.тезВсеукр.наук.практ.Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої
освіти(Кам’янецьПодільський,18травня20
18року).–Кам’янець-

0,1

0,1

Корженів
ська Н.Л.

Корженів
ська Н.Л.

3/0,1д.а.

Корженів
ська Н.Л.

3/0,1 д.а.

Корженів
ська Н.Л.
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№
з/п

75.

76.

77.

78.

Автор,
співавтори
публікації
Кримко Д.

Берладін М

Боднарчук В.

Богачик С.

Назва
публікації

Методичні підходи
до оцінки рівня
економічного стану
с.г. підприємства

ШЛЯХИ
ПОЛІПШЕННЯ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ
СИТУАЦІЇ У
СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)
тези

Тези

РОЗВИТОК
РИНКУ
ПРОДУКЦІЇ
ПТАХІВНИЦТВА
ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА
ПРОДОВОЛЬЧУ
БЕЗПЕКУ

Тези

ФАКТОРИ
ВПЛИВУ НА
ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
Подільський, 2018.
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб.тезВсеукр.наук.-практ.
Інтернет-конф. молодих
вчених та здобувачів
вищої освіти(Кам’янецьПодільський,18травня20
18року).–Кам’янецьПодільський, 2018.
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня

3/ 0,1
д.а.

Корженів
ська Н.Л.

Чорнобай
М.М.,

Місюк
М.В.,

Волощук
Ю.О.
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№
з/п

79.

80.

81.

82.

Автор,
співавтори
публікації

Боршуляк А.

Вівчарук М.

Гарасимів Т.

Герега В.

Назва
публікації

ПРИБУТОК І
ФАКТОРИ , ЩО
ЙОГО
ЗУМОВЛЮЮТЬ

Теоретичні аспекти
формування
собівартості
рослинництва та
шляхи її зниження

ІННОВАЦІЙНА
ПОЛІТИКА
ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
РЕАЛІЗАЦІЇ
КОРПОРАТИВНОЇ
СТРАТЕГІЇ

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)
Тези

Тези

Тези

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти

Будняк Л.
М.

Добровол
ьська Е.В.

Волощук
К.Б.

Волощук
К.Б.
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№
з/п

83.

84.

85.

86.

Автор,
співавтори
публікації

Герега В.

Гораш А.

Дідур В.

Діхтярук Б.

Назва
публікації

ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
КОРПОРАТИВНОЇ
СТРАТЕГІЇ
ПРИВАТБАНКУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ
РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

ПЕРСПЕКТИВИ
ФУНКЦІОНУВАН
НЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУР
И СЕЛА

ПРОДОВОЛЬЧА
БЕЗПЕКА КРАЇНИ
ТА СКЛАДОВІ ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Тези

Тези

Тези

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.

Шевчук
Ж.А.

Волощук
К.Б.

Чорнобай
Л.М.

Заходим
М.В.
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№
з/п

87.

88.

89.

90.

Автор,
співавтори
публікації

Журовська З.

Касап Р.

Козак Л.

Кошеленко О.

Назва
публікації

ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВ
А В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ
ЕКОНОМІКИ

СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА

Теоретичні засади
ефективності
функціонування
системи
«виробництво –
переробка молока»

ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИРОБНИЦТВА
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Тези

Тези

Тези

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:

Чорнобай
М.М.

Добровол
ьська Е.В.

Заходим
М.В.

Федорчук
Н.В.
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№
з/п

91.

92.

93.

94.

Автор,
співавтори
публікації

Країло С.

Криса Д.

Назва
публікації

СКЛАД ТА
ДЖЕРЕЛА
УТВОРЕННЯ
ДОХОДІВ
ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Тези

ОЦІНКА В ОБЛІКУ
БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ
ТВАРИННИЦТВА
В АГРАРНИХ
ФОРМУВАННЯХ
УКРАЇНИ

Тези

Крушельницька РИНОК М’ЯСА ТА
Є.
РОЛЬ
ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ В
ЙОГО
ФОРМУВАННІ

Тези

Маланич В.

ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА
АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВА

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації

Волощук
К.Б.

Кондрюк
Л.В.

Місюк
М.В.

Волощук
Ю.О.

265
№
з/п

95.

96.

97.

Автор,
співавтори
публікації

Марчук О.,
Миронюк Н.

Медведик І.

Мельник Р.

Назва
публікації

СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ОСОБЛИВОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
ГАЛУЗІ
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Тези

Тези

НАПРЯМИ
ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПР
ОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВ
Тези

98.

Олійник С.

НАПРЯМКИ
ПОКРАЩЕННЯ
УПРАВЛІННЯ

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі

Волощук
К.Б.

Гойсюк
Л.В.

Коваль
Н.В.

Будняк Л.
М.
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

Назва
публікації
АКТИВАМИ

99.

Остафійчук О.

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

ОЦІНКА
ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОГО
СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Тези

100. Остафійчук О., СТРАТЕГІЧНА
Лозінська О

101. Петрик А.

ПЛАТФОРМА
РОЗВИТКУ
АГРОБІЗНЕСУ І
ПІДПРИЄМНИЦТВ
А НА
ІННОВАЦІЙНІЙ
ОСНОВІ

Тези

ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ СЕЛА

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018

Волощук
Ю.О.

Волощук
К.Б.

Чорнобай
Л.М.
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

102. Сидорак Н.

Назва
публікації
ПРАВОВІ
АСПЕКТИ
КЛАСИФІКАЦІЇ
ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Тези

103. Сьотка Т.

104. Турун Л.

105. Чупрунова В.

ОРГАЦІЙНА
СТРУКТУРА
СФЕРИ ТОРГІВЛІ

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
ЯК ПОКАЗНИК
ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОГО
СТАНУ
АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВА

АНАЛІЗ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Тези

Тези

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
«Перспективи
економічних перетворень
в аграрному секторі
економіки та напрями
активізації
підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності»:
зб. тез Всеукр. наук.практ. Інтернет-конф.
молодих вчених та
здобувачів вищої освіти
(Кам’янецьПодільський, 18 травня

Кондрюк
Л. В.

Волощук
К.Б.

Волощук
Ю.О.

Волощук
К.Б.
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№
з/п

Автор,
співавтори
публікації

Жанр
публікац
ії
(стаття,
тези)

Назва
публікації

106. Стендер С.В.,

Тези

107. Стендер С.В.,

Тези

Ієрархія вихідних
Потерейко М.В. даних для оцінок
справедливої
вартості

Бартерні операції з
Стефанюк Ю.А. основними
засобами за КПУ

Обсяг
Вихідні дані (назва
Наукови
(кількість
видавництва, номер,
й
друковани
рік, кількість сторінок)
керівник
х аркушів)
2018 року). – Кам’янецьПодільський, 2018
Матеріали міжнародної
науково-практичної
конференції «Актуальні
проблеми теорії і
практики
бухгалтерського обліку,
аудиту, аналізу й
оподаткування в
Україні: сучасний стан
та перспективи
розвитку». – Кам’янецьПодільський. – 2017. –
С. 63-66.
Матеріали міжнародної
науково-практичної
конференції «Аграрна
наука та освіта в умовах
евроінтеграції». –
Кам’янець-Подільський.
– 2018. – С. 217-218.

0,28

Стендер
С.В.

0,23

Стендер
С.В.

6.3.6. Організаційна робота
Протягом

звітного

року

кафедри

економічного

факультету

продовжували співробітництво зі школами, технікумами та коледжами згідно
затверджених на засіданнях кафедр планів проведення профорієнтаційної
роботи.
Починаючи з нового навчального року, відповідно до розробленої
Стратегії профорієнтаційної роботи економічного факультету університету,
співробітниками

факультету

здійснювалися

наступні

заходи

з

профорієнтаційної роботи:


проводилися зустрічі з учнями випускних класів та їх батьками

загальноосвітніх навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського;


активна

участь

в

профорієнтаційних

заходах

в

ЗОШ

Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей
тощо.


участь в ярмарках професій, які організовують міські та районні

центри зайнятості відповідно до наданого графіка проведення.
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Проводилася профорієнтаційна робота в коледжах, які знаходяться в
структурі

університету,

Подільському

а

також

спеціальному

в

Гусятинському

коледжі

навчально-реабілітаційному

ТНТУ,

соціально-

економічному коледжі, Індустріальному коледжі м. Кам’янець-Подільський,
коледжі

харчових

технологій

НУХТ

м.

Кам’янець-Подільський,

Борщівському агротехнічному коледжі. Під час профорієнтаційної роботи
проводилися анкетування та пробні тестування студентів економічних
спеціальностей.
Протягом 2018 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.
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.
Всі проведені заходи висвітлювалися в ЗМІ та на сайті університету.
Таблиця 6.45
Виховні заходи
№
Назва заходу
з/п
1.
Кураторство
2.
Чергування в гуртожитках

Ким проводилися
Деканат, кафедри економічного факультету
Деканат, кафедри економічного факультету
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№
Назва заходу
Ким проводилися
з/п
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»
5.
Участь в прибиранні та Деканат,
куратори,
Рада
Студентського
впорядкуванні
території Самоврядування
Ботанічного саду ПДАТУ
6.
Допомога НПП та студентів ЕФ Деканат, Рада Студентського Самоврядування
в організації та проведенні
конкурсу
студентських
наукових робіт з напряму
„Економіка
сільського
господарства та АПК”
7.
Участь студентів ЕФ в мітингу Деканат, Рада Студентського Самоврядування
до Дня визволення Кам'янцяПодільского
від
німецькофашистських загарбників
8.
Організація та проведення Деканат, Рада Студентського Самоврядування
зібрання з приводу вручення
дипломів
магістрам
економічного факультету
9.
Участь НПП та студентів ЕФ в Літературно-мистецький театр ПДАТУ «Ольвія»,
майстер-класах з написання Деканат, Рада Студентського Самоврядування
писанок
та
плетіння
українських віночків
10. Організація,
участь
та Деканат, кафедра історії, філософії та права, Рада
проведення виховного заходу Студентського Самоврядування
для студентів присвячений
творчості Тараса Шевченко
11. 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»
12. Участь
студентів
ЕФ
у Міська рада в рамках тижня екології
флешмобі «Збережи довкілля»
13. Студенти
економічного Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
факультету відзначили свято Самоврядування
дня Матері флешмобом
14. Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
дні вишиванки
Самоврядування
15. Організація та проведення Деканат, кафедра іноземних мов, Рада Студентського
тижня іноземних мов
Самоврядування
16. Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
дні вишиванки
Самоврядування
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Назва заходу
Ким проводилися
з/п
17. Організація та проведення Деканат, кафедра іноземних мов, Рада Студентського
тижня іноземних мов
Самоврядування
18. Організація та проведення Деканат, Рада Студентського Самоврядування
кубку з футболу, присвяченого
пам’яті М.І. Бендери
19. Участь
в
змаганнях
із Деканат, кафедри ЕФ
волейболу
та
настільного
тенісу
серед
науковопедагогічних
працівників
ПДАТУ
20. Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат, кафедри ЕФ,
Рада Студентського
зустрічі випускників минулих Самоврядування
років
21. Організація та проведення Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
випуску
бакалаврів
та Самоврядування
спеціалістів денної форми
навчання та магістрів заочної
форми навчання
22. Участь в змаганнях із футболу Деканат, кафедри ЕФ
серед
науково-педагогічних
працівників ПДАТУ (1 місце)
23. Участь НПП та студентів у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
акції
«Подаруй
рідній Самоврядування
бібліотеці книгу»
24. Участь НПП та студентів ЕФ у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
дні знань в ПДАТУ
Самоврядування
25. Участь НПП та студентів ЕФ в Деканат, Рада Студентського Самоврядування
національно-патріотичній акції
"Ланцюг миру"
26. 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"
27. Участь НПП та студентів у Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
акції «Україна моя вишивана» Самоврядування
28. Участь
в
змаганнях
із Деканат, Рада Студентського Самоврядування
волейболу серед студентів
ПДАТУ
29. Участь НПП та студентів у Деканат, Рада Студентського Самоврядування
виставці «Агро-Поділля 2018»
30. Участь НПП та студентів ЕФ в Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
«Агроуніфесті-2018»
Самоврядування
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№
Назва заходу
Ким проводилися
з/п
31. Участь в змаганнях із футболу Деканат, Рада Студентського Самоврядування
серед студентів ПДАТУ (2
місце)
32. Участь НПП та студентів ЕФ в Деканат,
кафедри
ЕФ,
Рада
Студентського
заходах
присвячених
дню Самоврядування
сільського господарства та дню
студента
33. Організація,
участь
та Деканат, кафедра історії, філософії та права, Рада
проведення
заходу-реквієму Студентського Самоврядування
присвяченому Дню пам’яті
жертв Голодомору
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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
інженерно-технічним

факультетом

Подільського

державного

аграрно-

технічного університету.
З 1988 по 2015 рік факультет очолював доктор педагогічних наук,
кандидат технічних наук, професор І. М. Бендера, а з 2015 року – кандидат
технічних наук, доцент Ю. І. 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 67 науково-педагогічних
працівників, з них 5 докторів наук, професорів та 32 кандидати наук,
доценти. Всього на факультеті працює 93 працівники.
6.4.2. Кадровий склад інженерно-технічного факультету
Кадровий склад факультету зображено в таблиці 6.46.

274
Таблиця 6.46
Штатний розпис співробітників факультету

фіз. осіб

ставок

фіз. осіб

всього

ставок

3

допоміжний
персонал
фіз. осіб

2,9

асистент
ставок

1

2,65

3

3

4

8,8

11

1,85

3

4

5

9

12

5

2

2

2

3

8,5

10

2,65

3

4,5

0,5

фіз. осіб

ст.
викладач
фіз. осіб

0,25

ставок

ставок

доцент
фіз.осіб

Машиновикористання в АПК
Ремонту машин та
енергообладнання
Сільськогосподарських
машин і механізованих
технологій
Транспортних технологій та
засобів АПК
Професійна освіта
Тракторів, автомобілів та
енергетичних засобів
Охорони праці та фізичного
виховання
Кафедра енергетики та
електротехнічних систем в
АПК
ВСЬОГО:

ставок

Назва кафедри

професор

Посад за штатним розписом

1

11,75 12

1

1

5

5

2,75

3

3

3

0,5

1

3

3

1,5

2

1

1

6

7

0,9

2

1,95

3

1,15

2

2

3

7

10

3,75

6

5,3

6

2

2

11,05 14

3,6

4

4,75

7

3,5

5

13,6

18

2 21,95 28 20,5 26

75,7

93

1

1,75

2

4,4

5 27,35 32 1,5

1

6.4.3. Навчальна робота
На факультеті відбувається підготовка фахівців за наступними
мпеціальностями:
ОС «Бакалавр»
208 «Агроінженерія»/6.100102 «Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва».
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/6.100101
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК».
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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».
ОС «Магістр»
208

«Агроінженерія»

("Механізація

сільського

господарства",

"Процеси, машини та обладнання АПВ", "Транспортні технології та засоби в
АПК").
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
015 «Професійна освіта» ("Технологія виробництва і переробка
продуктів с.-г.").
275 Транспортні технології.
Також відбувається підготовка науковців в аспірантурі:
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».
У 2018 році прийнято на навчання 267 осіб (у 2017 році – 262 – осіб)*, з
яких 142 (53%) зараховано на освітній ступінь «бакалавра» і 126 (47%) –
«магістра» (табл. 6.47).
При цьому, план прийому за державним замовленням виконаний в
повному обсязі за всіма напрямами підготовки (спеціальностями), освітніми
ступенями і формами навчання.
Таблиця 6.47
Результати прийому у 2018 р.

77

28

28

разом

34

27

ком.
основа

8

50

держ.
замовл.

26

разом

141
Електроенергетика,

ком.
основа

72

держ.
замовл.

11

разом

разом

61

ком.
основа

ком.
основа

208 Агроінженерія

держ.
замовл.

держ.
замовл.

Напрям підготовки
(спеціальність)

Освітні ступені
БАКАЛАВР
МАГІСТР
денна форма
заочна форма
денна форма
заочна форма

276
електротехніка та
електромеханіка
275 Транспортні
технології
015 Професійна
освіта. Технологія
виробництва і
переробка продуктів
сільського
господарства
274 Автомобільний
транспорт
ВСЬОГО:

14

9

7

23

5

3

8

7

5

8

13

60

66

126

5

1

6

113

29

142

У 2018 році загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями на
факультеті склав 386 особу (відповідно до таблиці 6.48).
При цьому питома вага випускників освітніх ступенів «бакалавр»
склала 66 %, «магістр» – 34 %. Із загальної кількості випускників 82 %
проходили підготовку за денною і 18 % – за заочною формами навчання.
Таблиця 6.48
Випуск фахівців у 2018 р.
В тому числі
Назва спеціальності

всьог
о

денна

заочна

держ

ком

всього

держ

ком

17

7

10

6

9

бакалавр

208 Агроінженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
275 Транспортні технології
015 Професійна освіта. Технологія
виробництва і переробка продуктів
сільського господарства
274 Автомобільний транспорт

149

127

22

41

20

21

13

5

8

15

7

5

2

1

1

8

3

5

3

3

Разом

218

160

58

36

13

13

83

50

33

18

17

1

5

4

1

5

2

3

12

9

3

9

4

5

100

63

37

32

23

9

208 Агроінженерія
275 Транспортні технології
015 Професійна освіта. Технологія
виробництва і переробка продуктів
сільського господарства
Разом

магістр

277
318

Всього

223

95

68

36

22

51 випускник завершив навчання з відзнакою (табл 6.49).
Таблиця 6.49
Одержали дипломи з відзнакою
Назва спеціальності

Всього

В тому числі
денна

заочна

1

бакалавр

208 Агроінженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
275 Транспортні технології
015 Професійна освіта. Технологія виробництва і
переробка продуктів сільського господарства
274 Автомобільний транспорт

19

18

1

1

5

4

2

2

Разом

27

25

2

13

12

1

4

3

1

7

5

2

Разом

24

20

4

Всього

51

45

6

1

магістр

208 Агроінженерія
275 Транспортні технології
015 Професійна освіта. Технологія виробництва і
переробка продуктів сільського господарства

Аналітичний огляд успішності студентів факультету зображено в
таблиці 6.50
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Таблиця 6.50

338

0,72

17

526

0,91

23

Загальні пропуски занять з розрахунку на 1 студента факультету за
підсумками обох семестрів складали 1,41 академічні години, в тому числі без
поважних причин – 0,87 академічні години.
Студенти факультету були учасниками наступних наукових заходів:

«Ремонт

ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни
машин»

на

базі

Харківського

національного

технічного

університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серед
переможців олімпіади був студент 4-го курсу інженерно-технічного
факультету Соловей Віктор Іванович, який отримав диплом 3-го ступеня.


ІІ-й

етап

Всеукраїнської

студентської

олімпіади

у

Миколаївському національному аграрному університеті із навчальної
дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання».
Студент 2 СТН курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» Володимир
Головатий отримав грамоту за доповідь на актуальну тему ("Профільні
з'єднання: настав час стандартизувати в Україні").

Кількість груп з 100% успішністю

На 1 студента

Літня сесія за ІІ семестр 2017-2018 н. р.
486 483 471 142 320 151 62 12 4,01 96,91 66,25
680
1,4
Зимова сесія за І семестр 2018-2019 н. р.
579 561 551 113 290 127 39 10 4,09 98,27 69,6
820
1,42

По факультету

По факультету

На 1 студента

Пропуски
В тому числі
Всього
без поважних
причин

Якісний показник успішності, %

Середній бал успішності

Отримали одну чи більше «2»

Тільки на «3»

Склали на змішані оцінки

Склали на «4» і «5»

Фактично брали участь в сесії
Склали екзамени з усіх
предметів
Склали на «5»

До початку сесії

Кількість студентів

Загальний показник успішності, %

Підсумки екзаменаційних сесій 2018 року
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участь у відбірковому турі наукових робіт «Молодь і прогрес у

раціональному природокористуванні» Київ, НАУ студентів магістратури
Гайдук В.Б. спеціальності 101 «Екологія» та студента 4 курсу Іванова В.С.
спеціальності 275 «Транспортні системи» на тему «Екологічна оцінка впливу
системи «дорога-автомобіль» на якість атмосферного повітря м. Кам’янецьПодільський» в номінації: екологічна безпека у транспортній галузі та
екобезпека урбоекосистем, технології захисту навколишнього середовища.


1 етап Всеукраїнської олімпіади із загальної психології серед

студентів усіх спеціальностей університету. За результатами виконаних
завдань, найвищу кількість балів отримали студенти факультету: І місце Шевчук Вікторія; ІІ місце - Грамалюк Альона; ІІІ місце - Пантелей Дмитро.

Бориса

фінал освітнього проекту «Агро-2019». за підтримки фонду
Колеснікова

у

Національному

університеті

біоресурсів

і

природокористування України. Магістрант інженерно-технічного факультету
Подільського

державного

аграрно-технічного

університету

Головатий

Володимир Володимирович презентував проект: «Біогазова установка для
утилізації органічних відходів», який розроблений під керівництвом доцента
кафедри

тракторів,

автомобілів

та

енергетичних

засобів

к.т.н.

Краснолуцького Петра Петровича.


ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з напряму «Енергетика та

електротехнічні системи в АПК» та спеціальності «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» у Львівському національному аграрному
університеті м. Львів-Дубляни. Рожевич Іван Валерійович – диплом третього
ступеня


конкурс

студентських

наукових

робіт

із

спеціальності

«Транспортні технології»


обласний тур мовного конкурсу знавців української мови імені

Петра Яцика
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6.4.4. Методична робота
У 2018 році науково-педагогічними працівниками кафедр факультету
видано одноосібно або в співавторстві 1 навчальний посібників, а також 105
методичних розробок для проведення аудиторних занять та самостійної
роботи студентів (відповідно до таблиць 6.51, 6.52).
Таблиця 6.51
Видання навчально-методичної літератури у 2018 році
№
з/п

Назва кафедри

1

Машиновикористання в АПК

2

Ремонт машин та енергообладнання
Сільськогосподарських машин і
механізованих технологій
Транспортних технологій та засобів
АПК
Енергетики та електротехнічних систем
в АПК
Професійної освіти

3
4
5
6

Інструктивно-методичні
матеріали
друкованих
одиниць
аркушів

Навчальнометодичні
комплекси

Навчальні
посібники

-

1

-

-

2

-

-

4

26,75

-

-

5

17,9

-

-

5
3

14,6
31,9

3

4,9

105

234,75

7

Охорони праці та фізичного виховання
Тракторів, автомобілів та енергетичних
8
засобів
Всього

73
10

1

120,26
18,44

Таблиця 6.52
Перелік методичних рекомендацій і навчальних посібників,
виданих у 2018 році:
Назва
кафедри
Кафедра
«Машиновикор
истання в
АПК»

№
з/
п

1

2

Назва
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та роботи обладнання для водопостачання
та напування тварин і птиці” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
(НМР ПДАТУ протокол №2 від 28.03.18).
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Гранулометричний
аналіз кормів” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –

Тира
ж

Обсяг
(друк.
арк.)

10

1,5

Співавтор
и

Викладачі
кафедри

10

0,88

281

3

4

5

6

7

8

9

Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
14 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та роботи обладнання для створення
мікроклімату” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
«Оцінка
подрібнювача концентрованих кормів за
якісними та енергетичними показниками»,
«Визначення
основних
параметрів
дискового
різального
апарату»,
«Визначення
основних
параметрів
барабанного
різального
апарата»,
«Експериментально-теоретичне
дослідження
тарільчастого
дозатора
кормів»,
«Дослідження
процесу
змішування кормів» для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
54 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та роботи роздавачів кормів для ВРХ” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та роботи роздавачів кормів для свиней”
для
студентів
інженерно-технічного
факультету за ОС «бакалавр» / Подільський
держ. агр.- техн. ун-т – Кам’янець –
Подільський : ПДАТУ, 2018. – 36 с
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та роботи засобів для видалення гною з
тваринницьких приміщень” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Системи та засоби
механізації переробки гною тварин” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови

10

2,0

10

3,38

10

1,5

10

2,25

10

2,0

10

1,75

10

2,25

282

10

11

12

13

14

15

16

та аналіз роботи доїльних апаратів” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та аналіз роботи доїльних установок для
доїння в стійлах та на пасовищах” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Вивчення будови
та аналіз роботи доїльних установок для
доїння в доїльних залах” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
40 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Обладнання для
первинної обробки і переробки молока”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Експериментальнотеоретичне
дослідження
сепараторавершковідокремлювача” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Дослідження
роботи лічильників молока” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Оцінка технічного
стану
вакуумної
системи
доїльної
установки” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Оцінювання
технічного стану доїльних апаратів” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
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17

18

19

20

21

22

23

(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розробка
генерального
плану
тваринницького
підприємства” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Внутрішнє
планування корівників” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Внутрішнє
планування свинарників” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Дослідження
будови
та
проведення
регулювань
комплектів обладнання для утримання
ВРХ” для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Дослідження
будови
та
проведення
регулювань
комплектів обладнання для утримання
ВРХ” для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Дослідження
будови
та
проведення
регулювань
комплектів обладнання для утримання
свиней” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Дослідження
будови
та
проведення
регулювань
комплектів обладнання для утримання
птиці” для здобувачів вищої освіти
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24

25

26

27

28

29

30

першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розрахунок
фундаментів для фермської техніки” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / С.М. Грушецький –
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
12 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття “Експлуатація,
розрахунок
параметрів
роздавального
шнека
і
технічне
обслуговування
кормороздавача-змішувача РС-5А” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Розрахунок обсягів
технічного обслуговування обладнання”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Визначення
потужності і економічності тракторного
двигуна
тормозним
і
парціальним
методами” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розрахунок
показників тягових властивостей трактора
для заданих умов” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Комплектування
орного агрегату в натурі і перевірка його
роботи в польових умовах” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розрахунок
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31

32

33

34

35

36

комплектування
машинно-тракторного
агрегату” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування за тракторами вітчизняних
і зарубіжних фірм” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Case серії Magnum 225, 250, 280, 310, 335”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Беларусь 80/82, 90/92, 1025, 1523” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 60 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Fend серії Vario 924-930” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
John Deere серії 8130-8530” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування за автомобілями” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 32 с.
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37

38

39

40

41

42

43

Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування за комбайнами” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування
за
самохідним
картоплезбиральним комбайном зарубіжної
фірми Grimme Tectron 415 для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування
комбайнів
зарубіжної
фірми CLAAS серії Lexion 620-770 типу
С50-С59” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Загальна
діагностика дизельного двигуна” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
загального стану двигуна. Перевірка
циліндро-поршневої
групи
та
газорозподільного
механізму”
для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Дослідження і
діагностування двигунів за складом
відпрацьованих газів” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
загального стану системи запалювання”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.-
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44

45

46

47

48

49

50

техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 20 с
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
рульового керування” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Дослідження,
обґрунтування
і
вибір
нормативів
технічного обслуговування автомобілів”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Визначення
періодичності технічного обслуговування
автомобілів
з
використанням
характеристик експлуатаційної надійності”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розрахунок
виробничої програми. Визначення обʼємів
робіт і трудомісткості операцій ЗмО, ТО-1,
ТО-2, ПР” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія»
/
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розрахунок
виробничої
програми
і
виробничої
потужності
виробництва
технічного
автосервісу” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія»
/
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
20 с
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Розрахунок
виробничої
програми
і
виробничої
потужності
виробництва
технічного
автосервісу” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія»
/
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного

10

1,0

10

1,0

10

1,50

10

1,0

10

1,25

10

1,5

10

2,25

288

51

52

53

54
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57

обслуговування
за
колісними
та
гусеничними тракторами” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Case серії Magnum 225, 250, 280, 310, 335”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Беларусь 80/82, 90/92, 1025, 1523” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 60 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Fend серії Vario 924-930” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
John Deere серії 8130-8530” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування за автомобілями” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування за комбайнами” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 28 с
Методичні
вказівки
для
виконання
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59
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63

лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування
за
самохідним
картоплезбиральним комбайном зарубіжної
фірми Grimme Tectron 415” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування
комбайнів
зарубіжної
фірми CLAAS серії Lexion 620-770 типу
С50-С59” для здобувачів вищої освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Діагностування
двигуна
внутрішнього
згорання
за
потужністю та паливною економічністю”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Загальна
діагностика дизельного двигуна” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
загального стану двигуна. Перевірка
циліндро-поршневої
групи
та
газорозподільного
механізму”
для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Дослідження і
діагностування двигунів за складом
відпрацьованих газів” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
рульового керування” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
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65
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70

16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
загального стану системи запалювання”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Визначення
періодичності технічного обслуговування
автомобілів
з
використанням
характеристик експлуатаційної надійності”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець-Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Розробка схеми
організації технічного обслуговування і
ремонту автомобілів на АТП і СТО” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Case серії Magnum 225, 250, 280, 310, 335”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 32 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Технічне
обслуговування тракторів зарубіжної фірми
Fend серії Vario 924-930” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
28 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Організація і
технологія
проведення
технічного
обслуговування
за
самохідним
картоплезбиральним комбайном зарубіжної
фірми Grimme Tectron 415” для здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
20 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Загальна
діагностика дизельного двигуна” для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
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Кафедра
«Ремонту
машин та
енергообладнан
ня»

1

2

3
4

5

6
7

8

«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 24 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
загального стану двигуна. Перевірка
циліндро-поршневої
групи
та
газорозподільного
механізму”
для
здобувачів
вищої
освіти
першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 16 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного заняття “Дослідження і
діагностування двигунів за складом
відпрацьованих газів” для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 208 «Агроінженерія» /
Подільський держ. агр.- техн. ун-т –
Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018. –
36 с.
Методичні
вказівки
для
виконання
лабораторного
заняття
“Діагностика
загального стану системи запалювання”
для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 208
«Агроінженерія» / Подільський держ. агр.техн. ун-т – Кам’янець – Подільський :
ПДАТУ, 2018. – 20 с.
НМР ПДАТУ протокол №2 від 28.03.18).
Матеріалознавство і слюсарна справа:
навчальний посібник. - К.: Видавничий дім
“Кондор”, 2018. - 384с.
Методичні
вказівки
до
виконання
лабораторно-практичних
робіт
з
дисципліни «Електротехнічні матеріали»
для студентів 2-го та 1 стн курсу денної та
заочної форми навчання спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»
Технічний
сервіс
енергообладнання:
Методичні
вказівки
до
виконання
лабораторних робіт.
Eлектронний навчальний комплекс з
дисципліни ССТО
Методичні
вказівки
до
виконання
курсового проекту з дисципліни “Ремонт
машин та обладнання ” для студентів
інженерно-технічного факультету за ОС
«бакалавр»
Методичні вказівки по роботі в середовищі
Moodle
Електронний
навчальний
курс
“Взаємозамінність та основи вимірювання”
для
2стн
курсу
спеціальності
“Агроінженерія”
Методичні
вказівки
до
проведення
практичних (лабораторних) занять з
дисципліни «Патентознавство» на тему
«Набуття права інтелектуальної власності
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Кроль В.О.

ел. версія

Кроль В.О.
Кроль О.В.

100

1,2

Бончик В.С.
Федірко П.П.

100

1,1

Кроль В.О.

100

1,6

Кроль В.О.

100

0,8

Бончик В.С.
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9

10
Кафедра
«Сільськогоспо
дарських
машин і
механізованих
технологій»

1

2

Кафедра
«Транспортних
технологій та
засобів АПК»

Кафедра
«Енергетики та
електротехнічн
их систем в
АПК»

на торговельну марку» для студентів
інженерно-технічного факультету за ОС
«бакалавр»
Методичні
вказівки
до
проведення
практичних (лабораторних) занять з
дисципліни «Патентознавство» на тему
«Оформлення документації для набуття
прав на винахід (корисну модель)» для
студентів
інженерно-технічного
факультету за ОС «бакалавр»
Електронний
навчальний
курс
“Взаємозамінність,
стандартизація
та
технічні вимірювання” для 2стн курсу
спеціальності “Професійна освіта”
Методичні вказівки “Автоматизований
електропривід
сільськогосподарських
машин і агрегатів”
Протокол № 3 від 25 квітня 2018 р.
“Рекомендації з підготовки до роботи
жаток і приставок для збирання сої, гороху
та ріпаку зернозбиральними комбайнами
фірми New Holland, Massey Ferguson, Jon
Deere i KLAAS”
Протокол № 3 від 25 квітня 2018 р.

100

1,2

Бончик В.С.

100

2,0

Кроль В.О.

1

Методичні
вказівки
курсового
проекту
«Проектний аналіз»

до
з

виконання
дисципліни

10

1,8

2

Методичні
вказівки
лабораторних
робіт
«Проектний аналіз»

до
з

виконання
дисципліни

10

1,95

3

Методичні
курсового
«Логістика»

вказівки
проекту

до
з

виконання
дисципліни

20

1,6

4

Методичні
вказівки
лабораторних
робіт
«Логістика»

до
з

виконання
дисципліни

20

2,4

1

Методичні
вказівки
до
виконання
лабораторних робіт з дисципліни «Охорона
праці в галузі» для студентів денної та
заочної форми навчання за напрямом
підготовки «Енергетика та електротехнічні
системи в АПК»

30

2,27

2

МЕТОДИЧНІ

30

5,64

ВКАЗІВКИ

ДО

Іванишин В.В.
Гуцол Т.Д.,
Комарніцький
С.П
Замойський
С.М.,
Фірман Ю.П
Іванишин В.В.
Гуцол Т.Д.,
Комарніцький
С.П
Замойський
С.М.,
Фірман Ю.П
Іванишин В.В.
Гуцол Т.Д.,
Комарніцький
С.П
Замойський
С.М.,
Фірман Ю.П,
Мельник В.А.
Іванишин В.В.
Гуцол Т.Д.,
Комарніцький
С.П
Замойський
С.М.,
Фірман Ю.П,
Мельник В.А.
В.М. Дубік
О.В.Козак
В.Г.
Хворостовськ
ий
Д.В.
Вільчинська
Потапський
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ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з
дисципліни «Регульований електропривід»
студентів денної та заочної форми
навчання
за
напрямом
підготовки
«Енергетика та електротехнічні системи в
АПК»

Кафедра
«Тракторів,
автомобілів та
енергетичних
засобів»

3

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ НА ТЕСТОВІ
ЗАВДАННЯ з дисципліни «Основи
електроприводу» студентів денної та
заочної форми навчання за напрямом
підготовки «Енергетика та електротехнічні
системи в АПК»

4

МЕТОДИЧНІ
МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ
ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ
«РЕГУЛЬОВАНИЙ
ЕЛЕКТРОПРИВІД
(скорочений курс лекцій)» для студентів
денної та заочної форми навчання за
напрямом підготовки «Енергетика та
електротехнічні системи в АПК»

5

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання
розрахунково-графічного
завдання
з
дисципліни «Основи електроприводу»
студентів денної та заочної форми
навчання
за
напрямом
підготовки
«Енергетика та електротехнічні системи в
АПК»

1

2

3

Кафедра
«Професійної
освіти»

1

2

Тепловий
розрахунок
двигуна
внутрішнього
згоряння.
Методичні
рекомендації до виконання курсової роботи
з дисципліни «Автомобільні двигуни» для
студентів
спеціальності»
274
«Автомобільний транспорт». - КамянецьПодідьський, ПДАТУ, 2018 - 26 с.
Наскрізна
практика.
Методичні
рекомендації з організації та проведення
наскрізної практики для студентів галузі
знань 27 «Транспорт спеціальності» 274
«Автомобільний транспорт». - КамянецьПодідьський, ПДАТУ, 2018 - 54 с.
Тепловий
розрахунок
двигуна
внутрішнього
згоряння.
Методичні
рекомендації до виконання курсової роботи
з дисципліни «Автомобільні двигуни» для
студентів
спеціальності»
274
«Автомобільний транспорт». - КамянецьПодідьський, ПДАТУ, 2018 - 26 с.
Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням) : робочий зошит-практикум
/ Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. –
Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. –
120 с.
Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням): методичні рекомендації
для організації підсумкового контролю
знань здобувачів освітнього ступеня
«бакалавр»
спеціальностей
201
«Агрономія»,
101 «Екологія»,
193
«Геодезія та землеустрій», 206 «Садовопаркове господарство» / Подільський держ.
аграрно-техн.
ун-т.
–
Кам’янець-

П.В.
І.Й.Гордійчук
І.Д.Гарасимчу
к

30

30

30

5,6

Потапський
П.В.
І.Й.Гордійчук
І.Д.Гарасимчу
к

2,27

Потапський
П.В.
Л.М.Михайло
ва
Д.В.Вільчинсь
ка

2,27

Потапський
П.В.
Л.М.Михайло
ва
Д.В.Вільчинсь
ка

1

Дуганець В.І.
Роляк О.А.,
Майсус В.В.,
Олексійко
С.Л., Пукас
В.Л.

2,1

Дуганець В.І.,
Майсус В.В.,
Олексійко
С.Л., Пукас
В.Л.

50

1,8

Дуганець В.І.
Роляк О.А.,
Майсус В.В.,
Олексійко
С.Л., Пукас
В.Л.

100

6,7

Книш О.В.

50

2,5

Книш О.В.

50

50
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3

4
5
Кафедра
«Охорони праці
та фізичного
виховання»

1

2

3

Подільський : ПДАТУ, 2018. – 60 с.
Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням): методичні рекомендації
для організації рубіжного контролю знань
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальностей 201 «Агрономія», 101
«Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій»,
206 «Садово-паркове господарство» /
Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. –
Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. –
68 с.
ЕКН з дисципліни «Інженерна психологія»
для студентів 2 та 1 СТН курсів
спеціальності «Агроінженерія»
ЕНК з дисципліни «Психологія» для
студентів 2 та 1 СТН курсів спеціальності
«Менеджмент»
Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни «Основи охорони праці» для
студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа
та
страхування»,
073
«Менеджмент».
Навчально-методичний
посібник
для
виконання
контрольної
роботи
і
самостійної підготовки з дисципліни
«Основи охорони праці» для студентів
заочної
форми
навчання
освітньокваліфікаційного рівня бакалавр з галузі
знань 07 «Управління та адміністрування»,
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», 073 «Менеджмент»
Навчально-методичний
комплекс
з
дисципліни «Основи охорони праці», для
студентів спеціальності «Агрономія»

50

3,7

Книш О.В.

30

0,8

Васильєва
О.М.

30

0,9

Васильєва
О.М.

12,5

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

3,1

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

16,3

Супрович
М.П.
Замойська
К.В.

5

15

5

6.4.5. Наукова робота
Робота вченої ради факультету. Вчена рада факультету працювала
згідно затвердженого графіка роботи на навчальні роки 2017-2018 та 20182019.
Організовано та проведено такі наукові заходи на базі факультету
(відповідно до таблиці 6.53):
Таблиця 6.53
Наукові заходи, організовані факультетом у 2018 році
Назва наукової
конференції,
семінару
"Аграрна наука та освіта

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Міжнародна науково-

Кількість
учасників

Результати
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в умовах євроінтеграції"
20-22 березня 2018 року
секція №6 «Інженернотехнічне забезпечення
агропромислового
виробництва»
секція №8 «Проблеми
підготовки фахівців для
агропромислового
комплексу»
Науково-теоретична
конференція присвячена
ТКАЧУКУ Григорію
Івановичу
12 квітня 2018 року

практична конференція
57

45

Міжнародна конференція

«Перші наукові кроки –
2018»
12 квітня 2018 року
Всеукраїнська науковопрактична конференція
студентів та молодих
науковців

“Проблеми підготовки
фахівців - аграріїв у
навчальних закладах
вищої та професійної
освіти”
26-27 квітня 2018 року

Міжнародна науковометодична конференція

250

Учасники конференції обговорили
стан
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.

440

112

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.

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
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навчальних закладах вищої та
професійної освіти;
- форми організації пізнавальної
діяльності студентів – аграріїв на
шляху
до
професійного
становлення.

Участь викладачів факультету в наукових заходах в інших закладах
вищої освіти (відповідно до таблиці 6.54):
Таблиця 6.54
Участь НПП факультету в наукових заходах
Назва наукової
конференції,
семінару

Місце
проведення

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Кількість учасників
заходу від
факультету

Міжнародний

1

І Зимова школа Української
асоціації дослідників освіти
в рамках проекту УАДО
«Європейські
індикатори
якості освітніх досліджень
для
розширення
можливостей
освітян
в
Україні»
та
Програми
Erasmus+
Європейського
Союзу (29 січня – 2 лютого
2018 року, НАПН України,
Дрогобицький
державний
університет)

м. Трускавець

ХХХІІІ
Міжнародна
науково-практична інтернетконференція «Тенденції та
перспективи розвитку науки
і
освіти
в
умовах
глобалізації»,
28 лютого
2018 р.

м. ПереяславХмельницький

Міжнародний

2

Abu Dhabi
University

Міжнародний

3

м. Дніпро

Міжнародний

2

м. Прага (Чехія)

Міжнародний

1

м. Київ

Міжнародний

3

INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MEDIA
AND
COMMUNICATION
«Media and Communication in
the Interactive Digital Age».
19-23 березня 2018 року
ІV Міжнародна науковопрактична
конференція
«Теорія і практика освіти в
сучасному світі»
30-31 березня 2018 року
ІІ
Міжнародна
наукова
конференція
«Professional
formation of the future
teacher», 22–23 травня 2018
року
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ІІ
Міжнародна
наукова
конференція
Української
асоціації дослідників освіти
«Імплементація
європейських стандартів в
українські
освітні
дослідження» (5 червня 2018
р., НАПН України)

м. Криниця
(Польща)

Міжнародний

22

м. Київ

Міжнародний

1

V Міжнародна науковотехнічна
конференція
«Крамаровські читання» з
нагоди 111-ї річниці від дня
народження
доктора
технічних наук, професора,
члена-кореспондента
ВАСГНІЛ, віце-президента
УАСГН
Крамарова
Володимира Савовича (19061987)

м. Житомир

Всеукраїнський

5

ІV Всеукраїнська науковопрактична
конференція
«Перспективи і тенденції
розвитку конструкцій та
технічного
сервісу
сільськогосподарських
машин і знарядь»

м. Миколаїв

Всеукраїнський

1

VІ Всеукраїнська науковопрактична
конференція
молодих учених і здобувачів
вищої освіти МНАУ

м. Дніпро

Міжнародний

1

Теорія і практика освіти в
сучасному
світі.
IV
Міжнародна
науковопрактична конференція 30-31
березня 2018 року).

м. Київ

Міжнародний

1

м. Київ

Міжнародний

1

с. Поляна

Міжнародний

1

V Міжнародна конференція
«Відновлювальні
джерела
енергії». 20-23 червня 2018
року

Проблеми та перспективи
розвитку технічних та
біоенергетичних систем
природокористування. XVІІI
Міжнародна конференція
науково-педагогічних
працівників, наукових
співробітників та
аспірантів, 26–30 березня
2018 року.
Науково-технічна
конференція «Проблеми
сучасної енергетики і
автоматики в системі
природокористування
(теорія, практика, історія,
освіта): 23-27 травня 2018 р.
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Навчально-тренінгова
програма “Academic
Integrity in Transitional
Societies”: Школа з
підвищення навиків
написання наукових статей
для викладачів (29-31
травня 2018 року,
Американські
ради, Проект сприяння
академічній доброчесності в
Україні – SAIUP)
International Congress of
Educational Research
(September 17-19, 2018,
Cracow Pedagogical
University of Cracow)
Тренінг для підготовки
тренерів для підготовки
експертів із забезпечення
якості вищої освіти в
рамках проекту
«Формування мережі
експертів із забезпечення
якості вищої освіти» за
підтримки МОН, Інституту
вищої освіти НАПН
України, Центру
досліджень вищої освіти
(Чеська республіка) та
Благодійного фонду
«Інститут розвитку освіти»
«Формування мережі
експертів із забезпечення
якості вищої освіти» (20-23
листопада 2018 р., Інститут
вищої освіти НАПН
України)

м. Краків
(Польща)

Міжнародний

2

м. Київ

Міжнародний

1

м. Тернопіль

Міжнародний

2

Модернізація національної
системи управління
державним розвитком:
виклики і перспективи
16 листопада 2018 року

У 2018 році НПП факультету отримано 13 охоронних документів на
об’єкти права інтелектуальної власності, подано заявки на видачу охоронних
документів на об’єкти права інтелектуальної власності (відповідно до таблиці
6.55).
Таблиця 6.55
Отримання охоронних документів НПП факультету
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Назва

Дата подачі заявки

Бахмат М.І.
Ткач О.В.
Сабінська Л.В.,
Ткач Л.В.

Вид охоронного
документу (патент
на винахід, корисну
модель, свідоцтво
про авторське
право на твір)

Спосіб сушіння цикорію
коренеплідного

Патент на винахід

02.02.2018 р.

Гофман А.А.,
Бончик В.С.
Федірко П.П.
Ткач О.В.

«Подрібнювач зерна»,
від 18.05.2018р
№12908/ЗУ/18.

Висновок про
встановлення дати
подання заявки на
корисну модель
№ u 2018 04569

Заявлено 18.05.2018р

Замойська К.В.
Замойський С.М.

Фрезерна ґрунтообробна
машина

Патент на корисну
модель

Замойська К.В.
Замойський С.М.

Пристрій для захисту
інструменту від поломок

Патент на корисну
модель

Прізвище, ім’я та
по батькові

Гарасимчук І.Д.
Божок А.М.
Гарасимчук І.Д.
Божок А.М.
Гарасимчук І.Д.
Божок А.М.
Д.А. Окіпняк
А.С. Окіпняк

№121319
Гідропневматичний
стабілізатор тиску
систем автоматики
№122276 Підйомний
механізм самоскидного
засобу
№121565 Поршневий
слідкуючий
пневмопривід
Ручний тросовий трал
для перевірки акваторій
на наявність
вибухонебезпечних
предметів

Д.А. Окіпняк
А.С. Окіпняк
Ю.М. Хоміч.

Багатоканальний
радіокерований
комплекс

Божок А.М.
Вільчинська Д.В.
Козак О.В.

Універсальний інтегродиференціатор сигналів
систем автоматики

Остапенко Р.М.
Дудчак Т.В.

Полімерна
антифрикційна
композиція

Корчак М.М.,
Федірко П.П.

Спосіб спалювання
соломи
сільськогосподарських
культур

Деклараційний патент на
корисну модель №
u201711761 рішення від
13.02.2018 №3919/ЗУ/18
Деклараційний патент на
корисну модель №
u201711760 рішення від
13.02.2018 №3919/ЗУ/18

Патент на корисну
модель

-

Патент на корисну
модель

-

Патент на корисну
модель

-

Деклараційний патент на
корисну модель за
результатами
формальної експертизи
№ а 2018 00615
Деклараційний патент на
корисну модель за
результатами
формальної експертизи
№ u 2018 00616
Патент на корисну
модель
№129299
Розписка про одержання
заявки на корисну
модель
U2018 10958
Розписка про одержання
заявки на корисну
модель
U2018 10958
Висновок про
встановлення дати
подання заявки № u 2018
11199 на корисну
модель. Вих. №
29045/ЗУ/18.

22.01.2018

22.01.2018

25.10.2018, Бюл.№20

3.11.2018р.

14.11.2018 р.
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Протягом 2018р. науково-педагогічними працівниками факультету
опубліковано 6 (у співавторстві) монографій, 70 (у співавторстві) наукових
статей (у НМБ Scopus, Web of Science, Index Copernicus) та отримано 13 (у
співавторстві) патентів і авторських свідоцтв (відповідно до таблиці 6.56).
Таблиця 6.56
Підсумки наукової діяльності у 2018р.
№з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва кафедри
«Енергетики та електротехнічні системи в
АПК»
«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:

Монографії

Статті

Патенти і
авторські
свідоцтва

1

10

4

0
1
1

1
10
4

2
0
3

2

7

0

0

2

0

1

32

2

0
6
(співавторство)

4
70
(співавторство)

2
13
(співавторство)

Таблиця 6.57
Перелік наукових публікацій кафедр у 2018 році
№
з
/
п
1

2

Автори

Назва роботи

Вихідні дані (назва
видавництва, номер, рік,
кількість сторінок)

Обсяг
стор

друк.
арк.

Монографії

Рудь А.В.
Алєщенко М.І.
Печенюк В.І.
Іванишин В.В.

Працею звеличені.

Друкарня «Рута», 2018

256

29,8
0

Васильєва О.М.

AGRARIAN EDUCATION OF
UKRAINE: PSYCHOLOGICAL,
PEDAGOGICAL, AND ECONOMIC
ASPECTS

Development trends in
pedagogical and psychological
sciences: the experience of
countries of Eastern Europe and
prospects of Ukraine: monograph /

18

0,8
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3

Рудь А.В.

Пластичні маси. Пластмаси.

4

Mykhailova
Liudmyla,
Pantsyr Yurii,
Harasymchuk
Ihor

MATERIALS
SCIENCE
METAL
WORKING
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
СЛЮСАРНА СПРАВА

1

Olenyuk A.
Kinzeryav O.
Kinzeriava I.
Sulkowsky K.
(Scopus)

Кроль О.В.
Кроль В.О.
2 Дуганець В.І.
(Index
Copernicus)
Підлісний В.В.
Семенов О.М.
Ткач О.В.
Славомір
Курпаска
Барбара
Дзіедзіц
3 (Index
Copernicus)

4

5

Адамчук В.В.
Булгаков В.М.
Головач І.В.
Борис М.М.
Ігнатьєв Є.І.
(Index
Copernicus)

Volodymyr
Ivanyshyn
(Web of
Science)

edited by authors. – 1st ed. – Riga,
Latvia : “Baltija Publishing”,
2018. – 626 p.
DOI:
https://doi.org/10.30525/9789934-571-27-5
Матеріалознавство і слюсарна
справа. Монографія / Pulisher:
Traicon. Kraków, KamianetsPodilskyi, 2018. С. 76-84.
AND
/
І

8

0,46

Monograph // TRAICON ISBN
978-83-65180-18-6
Kraków,
Kamianets-Podilskiу

Статті у НМБ Scopus, Web of Science, Index Copernicus
Steganographic Method of Bitwise
Information Hiding in Point-Defined
Curves of Vector Images. Advances in
Intelligent Systems and Computing
Advances in Computer Science for
Engineering and Education.

Cham: Springer International
Publishing. doi:10.1007/978-3319-91008-6_48
С. 478-486.

9

Аналіз перспективних напрямків
удосконалення системи
дистанційного навчання: орієнтація
на студента.

Професійно-прикладні
дидактики. Міжнародний
науковий журнал. 2018. Вип. 5.
С.81- 87.

6

Обґрунтування особливостей
перебігу біохімічних процесів при
замочуванні солоду

Теоретичне обґрунтування та
експериментальне дослідження
конструктивної схеми нової гичко
збиральної машини

Prospects of Growing Miscanthus as
Alternative Source of Biofuel

Журнал «Подільський вісник:
сільське господарство, техніка,
економіка» № 28 / За ред.
доктора економічних наук,
професора, ректора
університету В.В. Іванишина –
Кам’янець-Подільський, 2018.
ISSN 2410-1125
IndexCopernicus (ICV 2015
41,06, ICV 2016 62,71), РІНЦ,
Polish Scholarly Bibliography
Citefactor, ResearchBible, Google
Scholar, MIAR (ICDS 1,3),
General Impact Factor (GIF),
Journal Factor, PBN, USJ.
Журнал «Подільський вісник:
сільське господарство, техніка,
економіка» № 28 / За ред.
доктора економічних наук,
професора, ректора
університету В.В. Іванишина –
Кам’янець-Подільський, 2018.
ISSN 2410-1125
IndexCopernicus (ICV 2015
41,06, ICV 2016 62,71), РІНЦ,
Polish Scholarly Bibliography
Citefactor, ResearchBible, Google
Scholar, MIAR (ICDS 1,3),
General Impact Factor (GIF),
Journal Factor, PBN, USJ.
Renewable Energy Sources:
Engineering, Technology,
Innovation. – 2018. – С. 801-812.

12

0,75

13

0,8

12

0,8

302
Taras Hutsol
6

7

8

9

(Web of
Science)
Taras Hutsol
(Web of
Science)
Taras Hutsol
(Web of
Science)
Taras Hutsol

(Scopus)
Taras Hutsol
(Index
10
Copernicus)
Taras Hutsol
11

(Scopus)
Комарніцький
С.П.

Фірман Ю.П.
12 Мельник В.А.
(Index
Copernicus)

Energy Parameters’ Calculation of a
Hybrid Heat Supply System for a
Private House in the Conditions of
Western Part of Ukraine
Spread Mustard and Prospects for
Biofuels

М.П. Супрович
Б. Чижовський
14
(Index
Copernicus)

15

16

Дуганець В.І.
(Scopus)
Gevko B.,
Lashyk O.,
Pavelchuk Y.

(Web of
Science)
А. Рудь,
Ю. Павельчук,
Л. Михайлова,
О.Думанський
17
,
Л. Збаравська,
Т. Гуцол,
В. Дубік.
Рудь А.В.,
МихайловаЛ.
18
МДуманський
О.В

16

1

9

0,45

Impact of grinding coconut shell and
agglomeration pressure on quality
parameters of briquette

Engineering for rural development
1884-1889 2018

6

0,3

Theoretical analysis of the adaptive
system for suppression of the
interference concentrated on a spectrum

Technology audit and production
reserves, 2, 1 (40), 32-36, 2018

5

0,25

Agricultural Engineering
22 (1), 15-28
polskie towarzystwo inzynierii
rolniczej, 2018

14

0,9

Technology audit and production
reserves, 1, 1 (39), 42-47
2018

6

0,3

Упровадження сучасних освітніх
технологій навчання при викладанні
дисципліни «Технічні засоби
організації дорожнього руху»

Міжнародний науковий журнал
«Професійно-прикладні
дидактики»

12

0,6

Сутність та завдання дисципліни
«Логістика на транспорті»

Міжнародний науковий журнал
«Професійно-прикладні
дидактики»

4

0,2

7

0,43

19

1,2

Scientific journal “Fundamentalis
scientiam” №2 (3) / 2018.
(Madrid, Spain). ISSN 0378-5955.
The journal is registered and
published in Spain.

6

0,4

STUDY OF THE EFFECT OF GRAIN
PIPE VARIATIONS ON THE
SUPPLY OF GRAIN IN COULTER
SPACE

Krynica, Poland, 2018.

8

0,46

Особливості викладання дисципліни
„Діагностика
електрифікованих
сільськогосподарських
машин”
студентам енергетичного напряму

Міжнародний науковий журнал
//
Професійно-прикладні
дидактики. – Випуск 5. Громадська
організація

5

0,36

Analysis of broadband antenna
radiation pulses
Synthesis of radiometric receivers on
the criterion of statistical invariance to
fluctuations of strengthening and
narrow-band interference

Комарніцький
С.П.

Фірман Ю.П.
13 Мельник В.А.
(Index
Copernicus)

Renewable Energy Sources:
Engineering, Technology,
Innovation 765-780
Springer, Cham 2018
Renewable Energy Sources:
Engineering, Technology,
Innovation 791-799
Springer, Cham 2018

Якість знань та біоритмічна активність
студента за інтелектуальним циклом

Development of method of multifactor
classification of transport and logistig
processes

Grounding of subsoil-throwing sowing
of grain-crops.

Міжн. наук. журнал
«Професійно-прикладні
дидактики». – Кам’янецьПодільський. – 2018. – Вип.3. –
С.248-255
Eastern-European Journal of
enterprise technologies – 2018, 2/3
(92) Index Scopus, CrossRef,
Copernicus and ot. p. 78 (p. 6078).
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19

20

21

22

(Index
Copernicus)
Прокопова О.П
ПавельчукЮ.
Ф
(Index
Copernicus)
Іванишин
В.В.,
Іліяшик В.В.,
Дуганець В.І.
(Index
Copernicus)
Mуkhaylova L.,
Kozak O.,
Kosulina N.,
Potapsky P.,
Cherenkov A.
(Scopus)
Mikhaylova,
A. Ryd,
P. Potapski,
N. Kosulina,
A. Cherenkov.
(Scopus)

23 Ляска О. П.

24

25

26

27

28

Дуганець В.І.,
Ляска О.П.,
Майсус В.В.
(Index
Copernicus)
Іщенко Т.Д.,
Хоменко М.П.,
Ляска О.П.
(Index
Copernicus)
Olha
PROKOPOVA,
Taras
HUTSOL,
Mykola
SEMENYSHYN
Olha
PROKOPOVA,
Oksana
LIASKA,
Valentyna
VERKHOLANT
SEVA
Ольга
Прокопова,
Юрій
Павельчук
(Index
Copernicus)

Формування культури мовлення
студентів-агроінженерів у системі
сучасної освіти.
Особливості методики викладання
теми «Організація і методика
технічного
обслуговування
зернозбиральних
комбайнів.

„Науковий клуб „СОФУС” ,
2018. С. 213-218.
Міжнародний науковий журнал
//
Професійно-прикладні
дидактики. – Кам&apos;янецьПодільський, Україна. 2018. №
5. С. 188 – 195.
Міжнародний науковий журнал
Професійно-прикладні
дидактики Випуск 5. «Науковий
клуб
«СОФУС».
Кам&apos;янець-Подільський:,
2018. – С 104-111.

8

0,46

7

0,43

Determinig the parameters of the
acoustic system for the primary
treatment of wool

Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies
№ 3/5 ( 93 ), 2018
(p. 61-68)

8

0,46

Determining the electromagnetic field
parameters to kill flies at livestock
facilities.

Eastern-European journal of
enterprise Technologies. № 3/5
(94) 2018. p. 53-60.

7

0,43

МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В
СИСТЕМІ ІНКЛЮЗІЇ

Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-Подільський :
Видавничо-поліграфічний центр
Тернопільського національного
економічного університету
“Економічна думка”, 2018. Вип.
1

10

0,8

Дослідження проблеми практичного
навчання майбутніх фахівців
аграрно-інженерного напряму.

Професійно-прикладні
дидактики. Міжнародний
науковий журнал. КамянецьПодільський, 2018, Вип.5. С. 2935.

6

0,4

Реформування освіти.
підсумки, пропозиції

Професійно-прикладні
дидактики.
Міжнародний
науковий журнал. КамянецьПодільський, 2018, Вип.5. С.4451.

8

0,46

MODERN REQUIREMENTS FOR
THE VOCATIONAL TRAINING OF
A FUTURE AGRICULTURE
WORKER

COMPETENCY-BASED
APPROACH
scientific achievements in
enviromental and
life science, 2018, pp 114-122

9

0,5

PECULIARITIES OF THE
COMPETITIVE SPECIALISTS
TRAINING IN AGRICULTURAL
HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

SOCIAL AND
HUMANITARIAN
DIMENSIONS, scientific
achievements in enviromental and
life science, 2018, pp 104-113

10

0,8

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Професійно-прикладні
дидактики. Міжнародний
науковий журнал. КамянецьПодільський, 2018,Вип.5, ст. 97102

5

0,36

Роздуми,
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В. В.
Іванишин,
29 А.М.Стельмащу
к
І. Ю. Леськів.
30

Шелудченко
Л.С.

Інституційно-інноваційне
забезпечення розвитку спроможних
сільських територіальних громад в
умовах євроінтеграції

Економіка та управління
національним господарством. –
2018. – Вип. 38(1). – С. 5-15.

11

0,55

Динаміка емісії пилових аерозолів
внаслідок трибологічного
зношування дорожнього покриття
автомобільної дороги рушієм
автотранспортних засобів

Науковий журнал “Екологічна
безпека”: Кременчук: КрНУ,
2018 № 1/2018 (25). – С. 69-75.

7

0,35

6

0,3

5

0,25

Шелудченко
Л.С.

Екологічна безпека автодорожньої
мережі,
як
відкритої
термодинамічної системи

Шелудченко
32
Л.С.

Функціональні
ознаки
автотранспортного потоку та шляхи
забезпечення екологічної безпеки
природних територій

Volodymyr
Ivanyshyn

Prospects of Growing Miscanthus as
Alternative Source of Biofuel

31

33

34

35

36

37

38

39

Volodymyr
Ivanyshyn,
Mykola Misiuk,
Maryna
Zakhodym,
Taras Hutsol
Olha
Chaikovska,
Andrii Kogun,
Serhii
Komarnitskyi
Volodymyr
Ivanyshyn,
Ulyana Nedilska,
Veronika
Khomina,
Rita
Klymyshena,
Vasil Hryhoriev,
Oleg Ovcharuk,
Taras Hutsol,
Krzysztof
Mudryk,
Marcin Jewiarz,
Marek Wróbel,
Krzysztof
Dziedzic
Mudryk,
Taras Hutsol,
Barbara Dziedzic
Volodymyr
Ivanyshyn,
Mykola Misiuk,
Maryna
Zakhodym,
Taras Hutsol
Olha
Prokopova,

Наук.-техн. журнал “Екологічна
безпека та збалансоване
ресурсокористування” Вип. №1
(17) – ІФНТУНГ, ІваноФранківськ, 2018. – С.86 - 91.
Вчені записки Таврійського
національного університету ім.
В.І. Вернадського. Серія:
Технічні науки Том 29 (68) №4
2018. Частина 2, Київ, 2018. С.
163 – 167.
Renewable
Energy
Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation. – 2018. – С. 801-812.

12

0,6

Methodological aspects of the research
formation and regional market
development of animal production

Scientific
achievements
in
enviromental and life science:
Scientific monograph. – Krakуw :
Traicon, 2018. – С. 30-41.

12

0,6

Theory and methodology of modern
novel transformation: the case of alan
moores «V-for vendetta»

ISBN
978-83-65180-20-9
Scientific
achievements
in
environmental and life science /
2018, pp 132-140

9

0,45

Prospects of Growing Miscanthus as
Alternative Source of Biofuel

Renewable
Energy
Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation. – 2018. – Р. 801-812.

13

0,65

Impact of grinding coconut shell and
agglomeration pressure on quality
parameters of briquette

Engineering
for
rural
development. – 2018. – р. 18841889.

6

0,3

Methodological aspects of the research
formation and regional market
development of animal production

Traicon SC. – 2018. – Р. 29-40.

12

0,6

Modern
requirements
vocational training of

Traicon SC. – 2018. – Р. 114-122.

9

0,45

for
the
a future
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Taras Hutsol,
Mykola
Semenyshyn
Tetyana Kozina,
Olena Ovcharuk,
Ivan Trach,
Viktoriya
Levytska,
Oleg Ovcharuk,
Taras Hutsol,
40
Krzysztof
Mudryk,
Marcin Jarosław
Jewiarz,
Marek Wróbel,
Krzysztof
Dziedzic
Taras Hutsol,
Vadim
Popryaduhin,
41 Irina Popova,
Natalia Kosulina,
Aleksandr
Cherenkov

agriculture worker: competency-based

Spread Mustard and Prospects for
Biofuels

Renewable
Energy
Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation.
–
Springer
International Publishing. – 2018. –
Р.791-799.

9

0,45

Synthesis of radiometric receivers on
the criterion of statistical invariance to
fluctuations of strengthening and
narrow-band interference

Technology audit and production
reserves. – 2018. – Р. 42-47.

6

0,3

6

0,3

5

0,25

12

0,9

9

0,45

11

0,85

42

Sheludchenko
L.

Optimization of structural parameters
of the cross-sectional profile of reserve
and technological lanes of highways

43

Шелудченко
Л.С.

Синхронізація колективного руху
потоків автотранспортних засобів у
вузлах автодорожньої мережі

44

Шелудченко
Л.С.

Динамика миграции газопылевых
аэрозолей,
произведенных
автотранспортными потоками

Кроль О.В.,
Кроль В.О.,
45 Дуганець В.І.
(Index
Copernicus)

Аналіз перспективних напрямків
удосконалення
системи
дистанційного навчання: орієнтація
на студента.

Бончик В.С.,
Федірко П.П.,
46 Дудчак Т.В.
(Index
Copernicus)

Проблеми комбайнового збирання
картоплі
на
важкосуглинкових
ґрунтах

Hutsol T,
Mykhaylova L,
47 Kozak O,
Kosulina N,
Cherenkov A.

Theoretical analysis of the adaptive
system for suppression of the
interference
concentrated
on
a
spectrum

Intellectual Archive Bulletin (ID
1911), March 2018. – 6 c.: The
Library and Archives Canada:
collectionscanada.gc.ca/ourl/res.p
hp?url_ver=Z39.88.
The international research and
practical
conference:
“The
development of technical sciences:
problems and solutions”. – Brno:
Baltija Publishing, 2018. – P. 176180.
Ежеквартальный
научнотехнический
журнал
«Гидрометеорология
и
экология»
№
2
(89),
Министерство
энергетики
Республики
Казахстан,
Республиканское
государственное предприятие
«Казгидромет», Алматы, 2018.
– С. 52-63. ISSN 2079-6161.
Професійно-прикладні
дидактики:
Міжнародний
науковий журнал. 2018. Вип. 5.
С. 71-79.
Подільський Вісник: Сільське
господарство.
Техніка.
Економіка.
Міжнародний
науковий
журнал.
Вип.27.Частина3.- Кам’янецьПодільський, 2018. – С.45-48.
Industrial
and
technology
systems: electrical engineering
and industrial electronics - №
2/1(40), 2018 UDC 621.375
DOI:
10.15587/2312-
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48

49

50

51

52

Scopus
Pantsyr, Y.,
Garasymchuk,
I.,
Hutsol, T.,
Gordiychuk, I.
Web of Science
Lyudmila
Mykhailova,
Oleh Ovcharuk,
Viktor Dubik,
Oleksandr
Kozak,
Dariya
Vilchynska
Web of Science
Boris Kotov,
Yuriy Pantsyr,
Іhor
Garasymchuk,
Ivan
Gordiychuk,
Michael Torchuk
Web of Science
Boris Kotov,
Yuriy Pantsyr,
Іhor
Garasymchuk,
Iryna
Semenyschyna,
Pavel Potapsky
Web of Science
Aleksander
Cherenkov,
Taras Hutsol,
Ihor
Garasymchuk,
Jurii Pancyr,
Dmytro
Terenov,
Vitalii Dubyna

8372.2018.126356
Energy Parameters’ Calculation of a
Hybrid Heat Supply System for a
Private House in the Conditions of
Western Part of Ukraine

Renewable Energy Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation: ICORES 2017, 765780, (2018). DOI 10.1007/978-3319-72371-6_75

Potential and prospects of hydroelectric
objects of the river Smotrych and
ecological-economic situation within
Kamianets-Podilskyi district (Ukraine)

Renewable Energy Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation: 2018

Modeling of the dynamic modes of the
bioreactor, as an object of automatic
control

Renewable Energy Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation: 2018

Modeling and calculating the double
channel helio-collector for drying
agricultural plant materials

Renewable Energy Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation: 2018

Analysis of Broadband
Radiation Pulses

Agricultural
engineering
22(1):15-28
DOI: 10.1515/agriceng-20180002

Antenna

Index
Copernicus

Таблиця 6.58
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2018р.
№
з/п

Прізвище,ім’я, по
батькові

Посада,
вчене
звання і
ступінь

Найменування навчального
закладу, підприємства,
організації, установи, де
проводилось навчання

1

Морозов В.В.

асистент

Державне підприємство «Подільський
експертно-технічний центр
Держпраці», травень 2018р

2

Бончик В.С.

3

Ткач О.В.

к.т.н., доцент
Доцент,
кандидат

ПАП Кам´янецьподільськмаш
UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN
KRACOW Засвоєння зарубіжного

Вид і форма
навчання
Підтверджена
5 (вища) група
допуску.
Посвідчення
№ 18-21-22 від
31.05.2018р.
Довгострокове
стажування
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технічних
наук

4

5

Гуцол Т.Д.

Хомовський
Олександр Іванович

6

Дуганець В.І.

7

Ляска О.П.

8

Прокопова О.П.

9

Доцент,
кандидат
технічних
наук

Викладач

Зав.кафедри,
доктор
педагогічних
наук,
професор
Кандидат
психологічних
наук, доцент
Кандидат
педагогічних
наук, доцент
Кандидат
філологічних
наук, асистент

Книш О.В.

досвіду та оволодіння знаннями з
експлуатації техніки і ергономіки;
вивчення досвіду з проведення
фундаментальних наукових досліджень;
набуття досвіду провадження науководослідної і викладацької діяльності;
забезпечення інформаційного обміну та
розширення наукових контактів.
10 березня по 10 квітня 2018 р.
Краківський аграрний університет
15.12.2017 – 15.03.2018 р.

Довгострокове
стажування

Кам’янець-Подільський національний
університет ім. Івана Огієнка

стажування з 25
квітня по 29
травня 2018
року (наказ від
25 квітня 2018
року за №222К).

Краківський аграрний університет (м.
Краків республіка Польща)

Довгострокове
стажування

Краківський аграрний університет (м.
Краків республіка Польща)

Довгострокове
стажування

Краківський аграрний університет (м.
Краків республіка Польща)

Довгострокове
стажування

Israel, MASHAV, Israel’s Agency for
International Development Cooperation,
Israel Ministry of Foreign Affairs, The A.
Ofri International Training Center)

Довгострокове
стажування

До табл. 6.58: НПП кафедри енергетики та електротехнічних систем в
АПК:
Пройшли стажування у Краківському аграрному університеті


к.т.н.,

доцент

Л.М.Михайлова

(15.12.17-15.03.18)

та

к.т.н.,

асистент

О.В.Козак (20.06.18-20.07.18)
Пройшли стажування у Львівському національному аграрному



університеті без відриву від основної діяльності на кафедрі енергетики з 03
по

18

травня

енергоефективність

2018
в

року

за

програмою

сільськогосподарському

«Енергозбереження
виробництві»

та

доцент

І.Д.Гарасимчук, доцент Ю.І.Панцир, доцент П.В.Потапський, асистент
О.В.Козак.
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Протягом 2018 року студенти факультету брали участь в науковій
діяльності, беручи участь в наукових заходах і публікауючи наукові
мвтеріали:
1. Участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах
(прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, факультет, прізвище, ім’я, по
батькові наукового керівника, результати).

«Ремонт

ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни
машин»

на

базі

Харківського

національного

технічного

університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серед
переможців олімпіади був студент 4-го курсу інженерно-технічного
факультету Соловей Віктор Іванович, який отримав диплом 3-го ступеня.


ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної

дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» у
Миколаївському національному аграрному університеті. Студент 2 СТН
курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» Володимир Головатий отримав
грамоту за доповідь на актуальну тему ("Профільні з'єднання: настав час
стандартизувати в Україні").


участь у відбірковому турі наукових робіт «Молодь і прогрес у

раціональному природокористуванні» Київ, НАУ студентів магістратури
Гайдук В.Б. спеціальності 101 «Екологія» та студента 4 курсу Іванова В.С.
спеціальності 275 «Транспортні системи» на тему «Екологічна оцінка впливу
системи «дорога-автомобіль» на якість атмосферного повітря м. Кам’янецьПодільський» в номінації: екологічна безпека у транспортній галузі та
екобезпека урбоекосистем, технології захисту навколишнього середовища.


Всеукраїнська студентська олімпіада із напряму підготовки

«Енергетика

та

електротехнічні

системи

в

АПК»

у

Львівському

національному аграрному університеті, студент ПДАТУ Рожевич Іван
отримав диплом ІІІ ступеня.


1 етап Всеукраїнської олімпіади із загальної психології серед

студентів усіх спеціальностей університету. За результатами виконаних
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завдань, найвищу кількість балів отримали студенти: І місце - Шевчук
Вікторія; ІІ місце - Грамалюк Альона; ІІІ місце - Пантелей Дмитро.
фінал освітнього проекту «Агро-2019» за підтримки фонду


Бориса

Колеснікова

у

Національному

університеті

біоресурсів

і

природокористування України. Магістрант інженерно-технічного факультету
Подільського

державного

аграрно-технічного

університету

Головатий

Володимир Володимирович презентував проект: «Біогазова установка для
утилізації органічних відходів», який розроблений під керівництвом доцента
кафедри

тракторів,

автомобілів

та

енергетичних

засобів

к.т.н.

Краснолуцького Петра Петровича.
2. Участь у наукових конференціях.


ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та
молодих науковців «Перші наукові кроки-2018».



Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука та освіта
в умовах євроінтеграції"



VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і
здобувачів вищої освіти. «Сучасні проблеми взаємозамінності та
стандартизації у машинобудуванні», м. Миколаїв.
3. Публікації студентів.
3.1 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та

молодих науковців «Перші наукові кроки-2018»
1. Ангельський О.В. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОПАЧА КОРЕНІВ
Керівник: к.т.н., доцент Ткач О.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
2.

Атаманюк

Ю.В.

ТЕХНОЛОГІЧНА

СХЕМА

ЛІНІЇ

З

ЕТЕРИФІКАЦІЇ

РІПАКОВОЇ ОЛІЇ
Керівник: к.т.н., доцент Ткач О.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
3. Бегеревич С.А. ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ НАВАНТАЖЕННЯ НЕСУЧОЇ
СИСТЕМИ РОЗКИДАЧА ДОБРИВ
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Керівник: д.пед.н., к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрнотехнічний університет
4. Березніцький Д.В. РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРОЦЕСУ СІВБИ ОЗИМОГО РІПАКУ
Керівник: д.пед.н., к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрнотехнічний університет
5. Біль В.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ
МАШИНИ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
6. Блонський М.Б. ВПЛИВ ДЕФОРМАЦІЇ М’ЯКУША НА ПРОЦЕС НАРІЗАННЯ
ХЛІБА
Керівник: к.т.н., доцент Підлісний В.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
7. Болюх О.М. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ
ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ
Керівник: к.с.-г.н., доцент Тиш М.А. Подільський державний аграрно-технічний
університет
8. Брус О.О., Комарницький В.Ю. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
МІКРООРГАНІЗМІВ
Керівник: к.т.н., доцент Семенов О.М. Подільський державний аграрно-технічний
університет
9.

Волощук

О.О.

АНАЛІЗ

ХАРАКТЕРНИХЗОН

КАЧАНОВІДОКРЕМЛЮВАЛЬНОГО АПАРАТУ
Керівник: к.т.н., доцент Ткач О.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
10. Гаврилюк М.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ДОЗАТОРА
НАСІННЯ
Керівник: к.т.н., професор Рудь А.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
11. Ганущак Д.Ю. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПІДПІРНОГО ЗРІЗУ
РОСЛИН
Керівник: к.т.н., доцент Ткач О.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
12. Гаращук В.І. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНВЕЄРА ДЛЯ ПОДАЧІ
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ХЛІБНИХ ФОРМ
Керівник: к.т.н., доцент Підлісний В.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
13.

Гармазій

О.В.

ОБГРУНТУВАННЯ

КОНСТРУКЦІЇ

УНІВЕРСАЛЬНОЇ

МАШИНИ ДЛЯ РІЗКИ ОВОЧІВ
Керівник: к.т.н., доцент Підлісний В.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
14. Гафійчук Д.П. САМОРЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ «ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ –
РОЗПУШУВАЧ – ҐРУНТ»
Керівник: к.т.н., доцент Грушецький С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
15.

Глєбов

І.О.

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МІСИЛЬНОГО РОТОРА
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128. Кулик І.А. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ
ПАЛИВНИХ НАСОСІВ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
129. Кульчицький І.С. РОЗРОБКА ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РІЗІ
НА ВАЛАХ ГЕНЕРАТОРІВ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
130.

Кухарук

М.М.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

ТРИФАЗНОГО

ДВИГУНА

ДО

ОДНОФАЗНОЇ МЕРЕЖІ
Керівник: к.пед.н., асистент Семенишена Р.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
131. Лісовий С.М. СТЕНД РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ МУФТ ЗЧЕПЛЕННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
132. Ліщук Д.О. ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЙОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РЕМОНТІ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
133. Лучніков В.М. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
134.

Метельницький

В.Л.

ЕЛЕКТРОННО-ГІДРАВЛІЧНА

СИСТЕМА

АВТОМАТИЗАЦІЇ КОТЛОАГРЕГАТІВ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Панцир Ю.І. Подільський
державний аграрно-технічний університет
135. Мізюк В.В. ТРИСТУПІНЧАТИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ
РТП 35/10кВ
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: асистент О.В. Горбовий
Подільський державний аграрно-технічний університет
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136. Місюра В.А. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ КОНСОЛЬ ПОВОРОТНОГО
КРАНА
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
137.

Мозиль

Л.Р.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА

СХЕМА

ТОПКИ

ЗЕРНОСУШАРКИ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрно-технічний
університет
138. Муляр В.В. ЕЛЕКТРОПРИВОД ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гордійчук І.Й.
Подільський державний аграрно-технічний університет
139. Насейкін М.А. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ЧАСТОТИ ВМИКАНЬ
АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.
Подільський державний аграрно-технічний університет
140. Непийвода А.О. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ ОБКАТУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
141. Олійник О.О. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАГОТОВОК У
ВИГЛЯДІ ВТУЛОК І КІЛЕЦЬ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
142. Опанчук О.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ НАПЛАВЛЕНОГО ШАРУ
ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
143. Остапенко Ю.І. ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМ
ПОКРИТТЯМ ОТРИМАНИМ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕВІТАЛІЗАНТІВ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
144.

Павлюк

О.В.

ПРИСТОСУВАННЯ

ДЛЯ

ВИРІЗАННЯ

ПРОКЛАДОК

ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
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145.

Паламар

В.В.

СИСТЕМА

АВТОМАТИЧНОГО

УПРАВЛІННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ МИТТЯ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
146. Пасічник В.П. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ
РЕСОРИ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
147. Пасло А.А. ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБІГРІВУ ПАРНИКІВ
Керівники: к.т.н., асистент Козак О.В.; к.с.-г.н., асистент Вільчинська Д.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
148. Пастух П.І. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ
МОЛОКА
Керівник: асистент Горбовий О.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
149. Пілуйко М.В. ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
150. Полудняк О.В. НЕТРАДИЦІЙНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ РЕЛЕЙНИЙ
ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
151. Попович Д.С. МАШИНА ДЛЯ МИТТЯ ДЕТАЛЕЙ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
152.

Прощук

О.О.

АВТОМАТИЗАЦІЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

З

ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОКОНТРОЛЕРА «МПЗК-50»
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Панцир Ю.І. Подільський
державний аграрно-технічний університет
153.

Пятковський

В.В.

ПРИСТРОЇ

ДЛЯ

РЕЗЕРВНОГО

ЖИВЛЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІНІЙ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
154. Радченко Б.С. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗГИНАННЯ МЕТАЛЕВИХ СТРІЧОК
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Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
155. Рештованюк І.В. НАНОГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
156.

Рожевич

І.В.

СХЕМА

УСТАНОВКИ

ДЛЯ

АВТОМАТИЧНОГО

СОРТУВАННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрно-технічний
університет
157.

Рудик

Р.Р.

УДОСКОНАЛЕННЯ

ГОЛОВКИ

ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОЇ

ЗВАРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
158.

Сандуляк

І.В.

КЕРУВАННЯ

АСИНХРОННИМ

ДВИГУНОМ

ЗА

МІНІМУМОМ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гордійчук І.Й.
Подільський державний аграрно-технічний університет
159. Сапрун В.О. АНАЛІЗ СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РТП 35/10кВ
„НЕМИРИНЦІ”
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: к.т.н., асистент М.В. Торчук
Подільський державний аграрно-технічний університет
160. Сельський В.В. ЕЛЕКТРОПРИВІД ВАКУУМ-НАСОСІВ
Керівники: ст. викладач Майсус В.В.; к.т.н., доцент Потапський П.В. Подільський
державний аграрно-технічний університет
161.

Семенів

С.В.

РЕЖИМ

ГАЛЬМУВАННЯ

ПРОТИВВІМКНЕННЯМ

ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ ПРИ
НАКОПИЧЕННІ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.
Подільський державний аграрно-технічний університет
162. Серкизюк Д.В. РОЗРОБКА ШТАМПА ДЛЯ ВИПРЕСУВАННЯ ВАЛИКІВ
ВТУЛКОВО-РОЛИКОВОГО ЛАНЦЮГА
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
163. Сидорук А.В. ВПЛИВ ВІДКЛАДЕНЬ НАГАРУ НА РОБОТУ ДВИГУНА
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Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
164. Соловій В.І. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПРОМІНЕННЯМ РОСЛИН В ТЕПЛИЦІ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрно-технічний
університет
165.

Солоненко

В.В.

СХЕМА

КЕРУВАННЯ

РОБОТОЮ

СЕКЦІЙНОГО

ВИМИКАЧА ШИН 35/10/6кВ
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: к.т.н., асистент М.В. Торчук
Подільський державний аграрно-технічний університет
166. Тарасевич М.Р. МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ МЕРЕЖІ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
167. Тетервак А.А. СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Гордійчук І.Й. Подільський державний аграрно-технічний
університет
168. Тимчук В.М. ДУГОСТАТОРНІ ТА ЛІНІЙНІ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ
Керівники: к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.
Подільський державний аграрно-технічний університет
169. Тітко В.І. ЗАТОСУВАННЯ КОНТРОЛЕРА ТРМ-133 ДЛЯ СИСТЕМ
ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.ф.-м.н., доцент Семенишина І.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
170. Тітко І.І. АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗОВОГО КОТЛА НА ПРОГРАМОВАНИХ
КОНТРОЛЛЕРАХ МІК-51
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.ф.-м.н., доцент Семенишина І.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
171. Ткачук Д.В. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: асистент О.В. Горбовий
Подільський державний аграрно-технічний університет
172. Федоров А.М. УНІВЕРСАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ВАНН ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ МЕТАЛУ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.ф.-м.н., доцент Семенишина І.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
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173. Федорчук О.А. ЗАХИСТ ТА УПРАВЛІННЯ РТП 110/35/10кВ НА БАЗІ РЕЛЕ
MICOM P922
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: к.т.н., асистент М.В. Торчук
Подільський державний аграрно-технічний університет
174.

Федус

А.С.

СИСТЕМА

КЕРУВАННЯ

ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОДРІБНЮВАЧА ПКВ-5А
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
175. Фурманчук І.І. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ 10кВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
176. Христоріз Д.О. ЗАХИСТ ЛІНІЙ 10кВ НА БАЗІ ПРИСТРОЇВ УЗА 10А
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: к.т.н., доцент Л.М. Михайлова
Подільський державний аграрно-технічний університет
Чекалов

177.

Я.І.

СИСТЕМА

АВТОМАТИЧНОГО

УПРАВЛІННЯ

МІКРОКЛІМАТОМ ПРИМІЩЕННЯ НА БАЗІ ТСУ-4КЛ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
178. Чепесюк І.В. РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (НТП),
ПО ВИМІРЮВАННЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
СПРЯМОВАНИХ НА ПОЛІПШЕННЯ БЕЗПЕКИ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.т.н., доцент Потапський П.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
179.

Чорпіта

Л.А.

СИСТЕМА

АВТОМАТИЧНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

ТЕМПЕРАТУРИ МИЮЧИХ РОЗЧИНІВ
Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.; к.ф.-м.н., доцент Семенишина І.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
180. Шакін Д.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВІДРЕМОНТОВАНОГО ДИСКА
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
181. Шевчук А.Ю. ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ З ЗАХИЩЕНИМИ
ПРОВОДАМИ
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Керівники:к.т.н., доцент Потапський П.В.; к.т.н., доцент Михайлова Л.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
182. Шелест І.Ю. СХЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ РТП 35/10кВ
Керівник: к.т.н., доцент В.М. Дубік Консультант: к.т.н., асистент М.В. Торчук
Подільський державний аграрно-технічний університет
183. Шершун В.В. ВАЖЛИВІСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО МІКРОКЛІМАТУ У
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Керівник: асистент Горбовий О.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
184. Шульган А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРИТИРАННЯ
ПРОБОК МОЛОЧНИХ КРАНІВ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
185.

Шупарський

О.В.

АНАЛІЗ

РЕМОНТНИХ

ПІДПРИЄМСТВ

ТА

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ
Керівник:

к.т.н.

Корчак

М.М.

Подільський

державний

аграрно-технічний

університет
186. Язловіцький В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ
ТРАКТОРНИХ

ПРИЧЕПІВ

В

УМОВАХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Керівник: к.т.н., доцент Федірко П.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
187.

Яковишин

М.О.

МОДЕРНІЗАЦІЯ

ВИКОТНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ

КРУ

НАПРУГОЮ 10кВ
Керівник: ст. викладач Богуцький В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
188.

Янчишин

А.О.

ПРИСТОСУВАННЯ

ДЛЯ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ВУЗЛІВ

ТРАНСМІСІЇ ТРАКТОРА ДТ-75
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
189. Яцко І.Д. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ В ПАТРОНІ
НАПЛАВЛЮВАЛЬНОЇ ГОЛОВКИ
Керівник: к.т.н., доцент Бончик В.С. Подільський державний аграрно-технічний
університет
190. Бартків В.Б. ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
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Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
191. Батигін Д.В. ДОГОВІР, ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
192.

Бачинський

А.В.

ЛОГІСТИЧНІ

ПІДХОДИ

В

ОПТИМІЗАЦІЇ

ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
193.

Бевзюк

Я.П.

КОНВЕНЦІЯ

ПРО

ДОГОВІР

МІЖНАРОДНОГО

АВТОМОБІЛЬНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
194. Березюк С.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КНИЖКИ МДП
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
195. Берук Б.О. ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
196. Білецький Ю.С. ПРИНЦИП ВИБОРУ ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
197.

Блажко

С.С.

МАГНІТНА

НАЗЕМНА

ДОРОГА

–

НОВИЙ

ВИД

ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П., асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
198. Богач М.С. СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
199.

Бойко

ПІДПРИЄМСТВАХ

О.Л.

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

НА

АВТОТРАНСПОРТНИХ
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Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
200. Бойко О.Л. ПЕРЕВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
201.

Бондар

С.Т.

ПРОБЛЕМИ

ТА

ШЛЯХИ

УДОСКОНАЛЕННЯ

АВТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
202.

Борійчук

Д.В.

ІННОВАЦІЇ

ЩОДО

ОТРИМАННЯ

ТА

ВИДАЧІ

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
203. Бугайчук А.А. ПРИЧИНИ НЕЗАДОВОЛЕННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
204. Віннічук М.В. ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ АПК СІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
205. Владикіна В.О. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Керівники: д.е.н., професор Іванишин В.В.; к.т.н., доцент Комарніцький С.П.
Подільський державний аграрно-технічний університет
206.

Вознюк

А.В.

ЛОГІСТИЧНА

СТРУКТУРА

УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
207. Волощук А.О. МЕТОДИ ОБЛІКУ І ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
208. Ворожбит В.В. ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
209. Гаврилюк В.М. ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

332
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
210. Гаджула О.В. КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
211. Гайдук Б.Б. РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ У 2017 РОЦІ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
212. Гевак А.В. ОБЛІК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
213.

Гнатюк

Є.В.

ШЛЯХИ

ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ

НЕЛЕГАЛЬНИХ

ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
214. Голик Ю.О. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
215. Голумбовський В.Ю. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ТА НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
216. Гринюк М.А. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
217. Грицюк Д.В. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ
ПОСЛУГ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
218. Гудзяк А.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В
УКРАЇНІ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
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219.

Гудима

Д.М.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
220. Гуйван Д.С. ЛОГІСТИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
221.

Гупаленко

Г.Б.

ЯКІСТЬ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
222.

Дудка

Е.В.

ФАКТОРИ,

ЩО

ВПЛИВАЮТЬ

НА

ПАРАМЕТРИ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
223. Іванів О.А. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ І
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
224. Іванов О.С. АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
225. Іванов В.С. ПЛАНУВАННЯ ВІДПРАВКИ ВАНТАЖУ І ВИБІР ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
226. Їжаківський О.В. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
В МІСТІ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
227.

Капустинський

Д.Ю.

СУЧАСНИЙ

РОЗВИТОК

АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
228. Клименко О.К. УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ І ЗМІСТОМ У ПРОЕКТАХ
РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
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Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
229. Когут Я.С. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СВІТЛОФОРНИМИ
ОБ’ЄКТАМИ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
230. Когут Р.О. ЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
231. Кожокар М.В. ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІЗНОГО
ПРОЦЕСУ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
232.

Костишин

В.Я.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНИХ

ВИДІВ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТА НЕТРАДИЦІЙНОГО ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
233. Кохан В.В. АНАЛІЗ СКОЄННЯ ДТП В УКРАЇНІ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
234. Крук С.О. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДОСТАВКИ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
235.

Кубряк

Д.А.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
236. Кузь Д.Ю. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
237. Кундель Б.А. ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
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238. Кусік В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
239.

Куцяк

М.О.

ДОТРИМАННЯ

БЕЗПЕКИ

ДОРОЖНЬОГО

РУХУ

–

НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ В ОБЛАСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
240. Кучанський Д.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
241. Кущинський С.В. ЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
242. Лижник В.В. ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
243.

Личак

П.В.

ЗАГАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ

СИСТЕМИ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ВАНТАЖІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
244. Любецький О.С. ДОРОГИ МАЙБУТНЬОГО: ЗАМІСТЬ АСФАЛЬТУ –
СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
245. Люшненко Т.А. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ
Керівник: к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
246.

Манилик

І.Р.

ПРОЦЕДУРА

ПРОХОДЖЕННЯ

КОРДОНІВ

ПРИ

МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
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247.

Мартинюк

Д.М.

ВПЛИВ

АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТУ

НА

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЛЮДИНУ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
248. Миринович В.В. ФОРМУВАННЯ ГРУП АВТОМОБІЛІВ У ТРАНСПОРТНИХ
ПОТОКАХ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
249. Михайлов М.В. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ НА
ТРАНСПОРТІ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
250.

Михайловський

В.С.

НАЙВАЖЛИВІШІ

ЕТАПИ

СВІТОВОГО

ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
251.

Михальчук

Д.І.

ШЛЯХИ

ВИРІШЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНИХ

ПРОБЛЕМ

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
252. Мойсак Б.А. ФАКТОРИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ СЕГМЕНТАЦІЇ
СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НАСЕЛЕННЮ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
253.

Побережний

О.В.

ЕКОЛОГІЧНА

БЕЗПЕКА

АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Фірман Ю.П. Подільський державний аграрно-технічний
університет
254.

Позур

Н.А.

ПОРІВНЯЛЬНА

ХАРАКТЕРИСТИКА

РІЗНИХ

ВИДІВ

ТРАНСПОРТУ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
255.

Приступа

М.В.

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКІ

ПОСЛУГИ

–

ЗВ’ЯЗУЮЧА ЛАНКА МІЖ ВАНТАЖОВІДПРАВНИКОМ І ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧЕМ
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Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
256. Садовець Д.І. АКТИВНА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
257. Семенюк В.Л. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ РУХОМОГО СКЛАДУ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
258.

Семенюк

О.Л.

ЗАСОБИ

МЕХАНІЗАЦІЇ

НАВАНТАЖУВАЛЬНО-

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
259. Сенько І.О. ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
260. Сидорчук К.В. ПРИЧИНИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
261. Скрипник Е.М. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ
ЗНАКІВ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
262. Соколов О.В. ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Керівники: к.т.н., доцент Комарніцький С.П.; асистент Теренов Д.Б. Подільський
державний аграрно-технічний університет
263. Стадник Б.М. РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ:
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
264. Федько А.Р. СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ
ПОСЛУГ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
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265. Франчук І.С. СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
266. Хоптяр В.Р. ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТРИСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
267. Чечера Б.С. АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА проспекті ім. М.
ГРУШЕВСЬКОГО У м. КАМ’ЯНЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
Керівник: к.т.н., доцент Замойський С.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
268. Юрковський М.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
269. Яковишен С.В. ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО
РУХУ
Керівники: к.т.н., доцент Фірман Ю.П.; асистент Мельник В.А. Подільський
державний аграрно-технічний університет
270. Якубовський О.М. БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
Керівник: к.т.н., доцент Комарніцький С.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
271. Яровий М.В. ОЦІНКА РЕЖИМІВ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА
ПЕРЕХРЕСТЯХ
Керівник: к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. Подільський державний аграрно-технічний
університет
272. Боднар

Д.С.

РОЛЬ

ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ

У

ФОРМУВАННІ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Керівник: викладач Цимбалістий В.М. Подільський державний аграрно-технічний
університет
273. Боднар

Д.С.

ШЛЯХИ

ПІДВИЩЕННЯ

МОВЛЕННЄВОЇ

КУЛЬТУРИ

СТУДЕНТІВ-АГРОІНЖЕНЕРІВ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
274.

Голіней

В.В.

З

ПРАКТИ

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

ПІДГОТОВКИ

СУЧАСНОГО

339
Керівник: к.психол.н, доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
275. Грановська Д.О., Осадець О.А. ЗООПСИХОЛОГІЯ НА СЛУЖБІ У
ВІЙСЬКОВИХ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
276.

Грималюк

Б.Г.

ВИДИ

СОЦІАЛЬНИХ

ВПЛИВІВ:

КОНФОРМІЗМ,

НАВІЮВАНІСТЬ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
277.

Гросуляк

В.І.

ВІДНОВЛЕННЯ

ОРГАНІЗМУ

ПІСЛЯ

ФІЗИЧНОГО

НАВАНТАЖЕННЯ (ТРЕНУВАННЯ)
Керівник: викладач Хрунь Т.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет
278. Дзидз Л. ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ
Керівник: викладач Андреєв С.А. Подільський державний аграрно-технічний
університет
279. Закревський Н.В. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА: ОСОБЛИВОСТІ
ПОШИРЕННЯ ТА ПОСЛУГОВУВАННЯ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
280. Закревський Н.В. РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЖИТТІ СТУДЕНТА
ВНЗ
Керівник: викладач Хомовський О.І. Подільський державний аграрно-технічний
університет
281. Закревський Н.В. УТРУДНЕНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
282. Корольков В.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
283. Костюк В.О. ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
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284. Левчук Н.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
285. Лижнюк В. КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРАНТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
286. Пастух П.І. УКРАЇНСЬКА МОВА: СТАН СТАТУС В УКРАЇНІ ТА ПОЗА ЇЇ
МЕЖАМИ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
287. Поплавська В.І. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ - АВТОМОБІЛІСТІВ
Керівник: к.пед.н., асистент Семенишина Р.В. Подільський державний аграрнотехнічний університет
288. Попович Д.С. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ АГРОІНЖЕНЕРІВ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
289. Прокопов В.В. РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ
АГРОІНЖЕНЕРІВ
Керівник: д.пед.н., к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрнотехнічний університет
290.

Прокопов

В.В.

ОСОБЛИВОСТІ

ФОРМУВАННЯ

ОСОБИСТОСТІ

МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
Керівник: д.пед.н., к.т.н., доцент Дуганець В.І. Подільський державний аграрнотехнічний університет
291. Свістак В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
292. Свістак В.Л. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В
ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСТВА
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Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
293. Семенюк М.М., Онищук А.Ю. ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
294. Слизюк В. ФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ В
УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
295. Степанова І.А. МОТИВАЦІЯ ШЛЮБУ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
296. Тетерук О.Б. ФОРМИ КОЛЕКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ПРОБЛЕМ
Керівник: асистент Красуцький О.М. Подільський державний аграрно-технічний
університет
297.

Федишин

О.О.

УКРАЇНСЬКИЙ

ВЕКТОР

У

РОЗВИТКУ

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
298. Ферук Д.С. ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕФОННОЇ РОЗМОВИ ЯК РІЗНОВИДУ
УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
299. Фідейчук В.О. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПРОДУКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
300. Фідейчук В.О. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Керівник: к.пед.н., доцент Прокопова О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
301. Цибулько І.Г. ОСОБИСТІСТЬ У КОНТЕКСТІ СПІЛКУВАННЯ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
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302. Шалашов О.О. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Керівник: асистент Красуцький О.М. Подільський державний аграрно-технічний
університет
303.

Шаповал

Ю.В.

ВИЗНАЧНИКИ

ЕФЕКТИВНОСТІ

ГУМАНІТАРНО-

СВІТОГЛЯДНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ
Керівник: к.психол.н., доцент Ляска О.П. Подільський державний аграрнотехнічний університет
304. Яцишин О.І., Піскунова І.М. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
Керівник: к.психол.н., доцент Васильєва О.М. Подільський державний аграрнотехнічний університет
305. Яцков А. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ТА ІМУННА СИСТЕМА
Керівник: викладач Хрунь Т.В. Подільський державний аграрно-технічний
університет

3.2 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і
здобувачів

вищої

освіти.

«Сучасні

проблеми

взаємозамінності

та

стандартизації у машинобудуванні»
Профільні



з’єднання

(polygonal

connections):

настав

час

стандартизувати в Україні [Текст] / В. Головатий, В. Кроль // матеріали VІ
Всеукр. наук. - практ. конф. мол. учених і здобувачів вищої осв. «Сучасні
проблеми

взаємозамінності

та

стандартизації

у

машинобудуванні»,

[Миколаїв], 12-13 квіт. 2018 р. - Миколаїв : МНАУ, 2018.
3.3 Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та
освіта в умовах євроінтеграції»


Стан і перспективи переробки вермикомпосту [Текст] / О.

Семенов, І. Гамлет // матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. “Аграрна наука
та освіта в умовах євроінтеграції”, [Кам’янець - Подільський], 20-22 бер.
2018 р. – Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 2018.
6.4.6. Організаційна робота
Організаційна робота профорієнтаційної спрямованості.
Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
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Профорієнтаційна робота з випускниками Лісоводської і Клинівської
середніх шкіл Городоцького району Хмельницької області. Рудь А.В.
Павельчук Ю.Ф.
Профорієнтаційна робота в Хотинському коледжі ПДАТУ. Рудь А.В.
Профорієнтаційна робота в Снятинському коледжі ПДАТУ. Іліяшик
В.В.
Профорієнтаційна

робота

в

Новоушицькому

коледжі

ПДАТУ.

Думанський О.В.
Профорієнтаційна робота в Борщівському коледжі. Дуганець В.І.
Організація профорієнтаційної роботи в університеті. Бурдега В.Ю.
Кафедра транспортних технологій та засобів апк
Чернівецький транспортний коледж;
Вінницький технічний коледж;
Новоушицький коледж ПДАТУ
Кафедра охорони праці та фізичного виховання
Проводилася робота з випускниками загальноосвітніх шкіл регіону та
випускників коледжів про продовження навчання в ПДАТУ.
Кафедра енергетики та електротехнічних систем в апк
На протязі навчального року проводились постійні виїзди до
навчальних закладів області для організації зустрічей з учнями випускних
класів шкіл та студентами коледжів.
В районні департаменти освіти Шаргородського та Косівського районів
направлені оголошення про умови вступу абітурієнтів до ПДАТУ на 2018
рік;
Розроблений план виїздів співробітників кафедри до навчальних
закладів Шаргородського та Косівського районів, а також окремих
навчальних закладів м.Кам’янець-Подільський для організації зустрічей з
учнями випускних класів шкіл
Проведено зустрічі із студентами випускних курсів електротехнічних
та енергетичних спеціальностей денної та частково заочної форм навчання
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коледжу ПДАТУ – доцент І.Д.Гарасимчук та доцент Л.М.Михайлова
(виявили бажання подати документи близько 20 студентів), індустріального
коледжу – доцент Л.М.Михайлова та асистент В.А.Мазур (виявили бажання
подати документи близько 20 студентів) та Новоушицького коледжу ПДАТУ
– доцент Л.М.Михайлова та доцент І.Д.Гарасимчук (виявили бажання подати
документи 3 студентів).
Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
1. У 2017-2018 навчальному році проводилась профорієнтаційна робота
з випускниками ЗОШ (13 заходів), з випускниками технікумів (1 захід),
коледжів (4 заходи), вищих професійних училищ (2 заходи) Вінницької,
Хмельницької та Чернівецької областей – Дуганець В.І., Майсус В.В.,
Волинкін М.П.
2. Профорієнтаційна робота із студентами випускних курсів Кам’янецьПодільського та Новоушицького коледжів ПДАТУ – Краснолуцький П.П.
Організаційна робота з оновлення матеріальної бази.
Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
1.
Здійснено

Розроблено і виготовлено викопувач сіянців і саджанців ВС-0,4.
викопування

саджанців

у

плодовому

саду

Подільського

державного аграрно-технічного університету агрегатом в складі МТЗ-82 і
викопувача ВС-0,4 (осінній сезон садово-польових робіт 2017 року).
2.

Відновлено і підготовлено до роботи фрезерний культиватор для

міжрядного обробітку посівів просапних культур КФ-5,4.
Кафедра енергетики та електротехнічних систем в апк
- Перебазовано матеріально-технічну базу кафедри з н.к 5 та 6 в н.к. 3 –
ауд. 1,2,3,5,6,7,8,9,13,14,15
- Оновлено стенди в коридорах 3 н.к. – 30 шт.
- Придбано за кошти спонсорів сонячні батареї потужністю 10 і 150 Вт
та контролери для їх роботи
Кафедра охорони праці та фізичного виховання
Зроблені два стенди для лабораторії «Охорона праці».

345
Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів
Придбано нафтові денсиметри та рідинні термометри для проведення
лабораторно-практичних занять з дисципліни "Паливно-мастильні та інші
експлуатаційні матеріали".
Власними

силами

співробітників

кафедри

придбано

будівельні

матеріали (вапно, цемент, пісок, фарби) і виконаний косметичний ремонт в
аудиторіях №№ 207, 208, 210 корпуса № 7.
Закуплено креслярський папір та оновлено плакатний парк в
аудиторіях і лабораторіях кафедри.
6.4.7. Виховна робота
Протягом 2018 навчального року студенти інженерно-технічного
факультету взяли

активну участь у багатьох загально університетських

заходах.
У святі університету «Посвята у студенти», був задіяний міні трактор,
розроблений студентами-гуртківцями, на якому вивозили прапор факультету
на стадіон університету.

Зі студентами І-их курсів факультету під час

перших занять проведено зустрічі з професорсько-викладацьким складом та
студентським активом факультету. Проведено тематичні кураторські години
національно-патріотичного

спрямування

.«Національно-патріотичне

виховання та національні цінності» із перщокурниками.
Проведено анкетування студентів перших курсів факультету з метою
виявлення

творчого

потенціалу,

обдарованих

студентів,

осіб

із

організаційними якостями та спортивними інтересами для поповнення
студентських гуртків за інтересами.
Проведення відкритих кураторських годин здійснювалось за окремим
планом кураторів, що враховував і напрям підготовки студентів за фахом.
Також студенти першокурсники відвідали історико-архітектурні місця міста
Кам’янець-Подільський.
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Деканатом факультету проведено закріплення студентів перших курсів
за керівниками дипломного проектування з метою залучення їх до науководослідної роботи у гуртках кафедр.
Активну участь студенти факультету взяли у підготовці та проведенні
заходів до Дня вчителя, де проявили свою креативність з виготовлення
привітання викладачам університету.
Кафедрою професійної освіти було відзначено День української мови
та писемності, а також в організації студентів та НПП в написанні «Диктанта
єдності
Під час відзначення Дня автомобіліста, активну участь взяли викладачі
факультету та здійснили автопробіг від головного корпусу університету до
кафедри «Транспортних технологій. Після чого проведено нагородження
учасників грамотами та подарунками за результатами конкурсів.
Значну

увагу

факультет

приділяє

національно-патріотичному

вихованню студентів та поваги до історичної пам'яті. Протягом 2018 року
було організовано низку патріотичних заходів, таких як покладання квітів до
пам'ятника Героям Небесної сотні та меморіальних дошок на честь загиблих
студентів, які навчалися у ПДАУ у День Героїв Небесної сотні та День
Гідності та Свободи, а також вшанування пам'яті героїв-пдатівців у День
захисника України.
Студенти ІТФ долучалися усіх заходів, що відбувалися не тільки на
факультеті, а й в університеті, зокрема до: університетського заходу
«Агроуніфест-2018», де мали можливість продемонструвати свої творчі
уміння; святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня (привітання
жінок університету); Пасхальної благодійної акції дітям-сиротам; покладання
вінків загиблим чорнобильцям; покладання квітів у День пам’яті та скорботи
тощо.
Також студенти інженерно-технічного факультету брали активну
участь у всіх міських заходах: «Я-студент туристичного міста», відкритті
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туристичного сезону, встановленні рекорду України (побудові «живого
герба» Кам’янця-Подільського), Дні міста, Ретрофесті, День молоді тощо.
Згідно поданих заяв (близько 200), студенти поселені у гуртожитки
університету.
З ініціативи адміністрації вузу, студенти і викладачі факультету
здійснили передплату на виписку газети «Вісник університету», а також
викладачі

факультету

співпрацюють

із

редакціями

місцевих

газет

«Подолянин», «Ключ», де мають можливість подавати і друкувати свої
матеріали та оголошення.
НПП інженерно-технічного факультету –стали учасниками реалізації
нового проекту – виходу першої Міжнародної інтернет-газети «UniWeb»:
Україна-Польща-ОАЕ, в якій виступи Гуцол Т.Д.- гол. редактором газети та
Прокопова О.П. – редактор з української сторони.
За 2018 навчальний рік проведено ряд загальноуніверситетських та
міських заходів за участю студентів та викладачів інженерно-технічного
факультету. Основні з них такі:
-

заходи,

присвячені

вшануванню

пам’яті

Великого

Кобзаря:

літературні читання «Шануймо слово Кобзаря», «Як умру, то поховайте…».
- викладачами та студентським активом ПДАТУ було проведено
благодійну акція для дітей-сиріт до Великодніх свят;
-

участь

студентів

у

міському

щорічному

заході

«Відкриття

туристичного сезону»;
- участь студентів і викладачів ПДАТУ у міському заході, в рамках
відкриття туристичного сезону, на встановлення рекорду «Живий герб
Кам’янця-Подільського»;
- у рамках Всеукраїнського свята вишиванки та у рамках Всесвітнього
дня науки у Подільському державному аграрно-технічному університеті
вдруге відбувся масштабний захід: «Науковий пікнік у вишиванці». Дрескодом дня була вишиванка. Окрім того науковці різних навчальних закладів
могли презентувати свої наукові здобутки;
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- найкращі та найактивніші студенти ПДАТУ взяли участь у XX Зльоті
лідерів аграрної освіти (м.Умань);
- участь у Фестивалі «РетоФест» (Старе місто);
- участь у міському заході до Дня молоді (сквер «Гунські криниці»);
- студенти ПДАТУ взяли участь у щорічному міському заході «Я студент туристичного міста»;
- 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).
- участь студентів ПДАТУ у міських спортивні змагання «Козацькі
забави». У програмі змагань було перетягування канату, стрибки, дартс,
піднімання гирі, силова естафета;
- кафедрою професійної освіти проведено День української писемності
і мови;
- участь НПП у заходах до Дня працівника сільського господарства (м.
Хмельницький);
- організація та проведення у ПДАТУ Дня студента. Участь найкращих
студентів університету у міських заходах;
- участь студентів і викладачів ПДАТУ у міському заході до Дня
Гідності і Свободи;
Деканатом факультету розроблено графік чергування викладачів у
гуртожитках університету, за результатами яких подавалася інформація
щотижня декану факультету і проректору з науково-педагогічної та виховної
роботи. Під час чергування, викладачі проводили бесіди з мешканцями
гуртожитків, та надавали необхідні консультації.
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6.5.

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУТУ ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ
6.5.1. Загальна характеристика інституту
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).
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
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(єдиний аграрний заклад вищої освіти IV рівня акредитації на Хмельницьку,
Чернівецьку, Тернопільську області).
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 директор, методист, 27 науково-педагогічних
працівників (на 24 штатні одиниці) та 4 особи допоміжного персоналу.
Більш детальний аналіз кадрового складу наведено в таблиці 6.59.
Таблиця 6.59
Штатний розпис кафедр інституту на кінець 2018 року

4,0 (5,0)

– (–)

1,0 (1,0)

2,0
(2,0)

5,5 (6,0)

3,25
(5,0)

1,0 (1,0)

– (–)

4,0 (4,0)

– (–)

3,25 (3,0)

2 (2)

14,5
(14,0)

– (–)

5,25 (5,0)

1,0
(1,0)
1,0
(1,0)
2,0
(2,0)
4,0
(4,0)

всього

– (–)

допоміжн
ий
персонал

асистен
т

ВСЬОГО:

виклада
ч

Математичних дисциплін та
моделювання
Соціально-гуманітарних
дисциплін
Фізики і загальнотехнічних
дисциплін

доцент

Назва кафедри

професо
р

Посад за штатним розписом
(в дужках – фізичних осіб)

6,0 (7,0)
12,75
(15,0)
9,25 (9,0)
28,00
(31)

Якісний склад науково-педагогічних працівників знаходиться на
високому рівні. Так навчальний процес забезпечують 2 професори (7,4% від
усіх НПП), 14 доцентів (51,9%), що повністю відповідає ліцензійним
вимогам.
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Варто зазначити, що у 2018 році на кафедрах Інституту на чотирьох
посадах асистентів і двох посадах викладачів працювали співробітники, які
мають науковий ступінь кандидата наук.
6.5.3. Наукова робота
Основними

формами

наукової

діяльності

науково-педагогічних

працівників інституту є:


підготовка монографій, наукових публікацій тощо;



участь у роботі регіональних, всеукраїнських і міжнародних

науково-практичних і науково-теоретичних конференцій;


стажування в установах НАН України, закладах вищої освіти

України та інших країн;


наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого

самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів
діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій,
семінарів тощо.
У 2018 році на базі Інституту було проведено дві всеукраїнські наукові
конференції (таблиця 6.60).
Таблиця 6.60
Наукові конференції, проведені на базі Навчально-наукового інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки у 2018 році
Назва наукової
конференції, семінару
«Актуальні проблеми соціальногуманітарних і природничих
наук в контексті сучасних
глобальних викликів»,
07–08 червня 2018 року
«Політичні репресії в Радянській
Україні у 1930-ті рр.»,

Рівень
(міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
молодих вчених і
здобувачів вищої
освіти
Всеукраїнська
науково-

Кількість
учасників

Результати

106

Видано і
опубліковано
електронний
збірник матеріалів
конференції

50

Видано і
опубліковано
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приуроченої до 80-ої річниці
«Великого терору 1937–
1938 рр.» та «Дню пам’яті жертв
голодоморів»,
21–22 листопада 2018 року

За

результатами

практична
конференція

проведених

електронний
збірник матеріалів
конференції

конференцій

було

сформовано

і

опубліковано електронні збірники матеріалів.
У 2018 році науково-педагогічними працівниками Інституту було
підготовлено 144 публікації (таблиця 6.61). Перелік наукових публікацій
представлено в додатку А.
Таблиця 6.61
Публікація результатів наукової роботи НПП Інституту у 2018 році

3

публікації у
виданнях,
які входять
до
наукометрич
них баз

2

Усього
публікацій

публікації у
закордонна
виданнях

1

Кафедра

статті у
фахових
виданнях

№з/п

тези

з них:

21

8

3

1

1

71

24

10

11

21

52

28

14

4

7

144

60

27

16

29

Математичних
дисциплін і
моделювання
Соціальногуманітарних
дисциплін
Фізики і
загальнотехнічних
дисциплін
Разом по Інституту

Загалом співробітниками Інституту у 2018 році у фахових виданнях
було опубліковано 27 статей, у закордонних виданнях – 16, у виданнях, які
входять до міжнародних наукометричних баз – 29 публікацій.
Причому у 2018 році одна стаття була опублікована у виданні, яке
входить

до

наукометричної

бази

Scopus

(автор –

математичних дисциплін і моделювання Семенишина І.В.)

доцент

кафедри
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Окрім того науково-педагогічні працівники брали активну участь у
конференціях, конкурсах наукових робіт, семінарах, круглих столах тощо.
Слід відмітити належний рівень організації наукової співпраці зі
студентською молоддю в Інституті (таблиця 6.62). У 2018 році під
керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр було підготовлено
61 студентська публікація.
Таблиця 6.62
Інформація про підготовлені у 2018 році під керівництвом НПП
Інституту студентські публікації, виступи на конференціях
№ з/п

Кафедра

Кількість підготовлених
студентських публікацій
12

1

Математичних дисциплін і моделювання

2

Соціально-гуманітарних дисциплін

33

3

Фізики і загальнотехнічних дисциплін

16

Разом по Інституту

61

Співробітники Інституту залучалися в 2018 році до підготовки відгуків
на автореферати та опонування дисертаційних робіт (таблиця 6.63).
Таблиця 6.63
Опонування дисертацій науково-педагогічними працівниками Інституту
у 2018 році
№ з/п

Прізвище,
ініціали
опонента,
співробітника
Інституту

1

Попович М.Д.

2

Попович М.Д.

Інформація про дисертацію
Качмар Олександра Василівна. Соціально-філософська
рефлексія феномену агресії в умовах соціокультурних
трансформацій. Захищена 30 січня 2018 року на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16 Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Затверджена АК МОН.
Завальнюк Олена Валентинівна. Спорт як феномен культури
(досвід філософської рефлексії). Захищена 31 травня 2018
року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16
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3

Гуменюк І.І.

Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова. Затверджена АК МОН.
Гайденко Юлія Олексіївна. Семантико-прагматичний
потенціал авторської мови та авторського мовлення
Шарлотти Бінґхем, спеціальність 10.02.04 «Германські
мови», Чернівці, 2018. – 300 c.

6.5.4. Методична робота
У 2018 році науково-педагогічними працівниками кафедр Інституту
видано одноосібно або в співавторстві 30 інструктивно-методичних розробок
для проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів
(таблиця 6.64).
Таблиця 6.64
Видання інструктивно-методичних розробок у 2018 році
№ з/п

Кафедра
Математичних дисциплін
і моделювання
Соціально-гуманітарних
дисциплін
Фізики і
загальнотехнічних
дисциплін

1
2
3

Разом по Інституту

в т.ч.

Видано всього
розробок

підручників

навчальних
посібників

–

–

–

15

1

5

15

–

7

30

1

12

Зокрема підготовлено 1 підручник і 12 навчальних посібників.
По усіх навчальних дисциплінах кафедр підготовлено комплекси
методичних матеріалів у системі Moodle, що дозволяє значно підвищити
ефективність процесу навчання, особливо студентів дистанційної форми
освіти.
6.5.5. Організаційна робота
Протягом звітного року співробітники кафедр Інституту проводили
профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл і коледжів регіону.
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Протягом 2018 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).
6.5.6. Підвищення кваліфікації на базі університету
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.
За

умовами

ліцензії

передбачено

підвищення

кваліфікації

за

акредитованими спеціальностями (таблиця 6.65) до 800 осіб на один рік.
Таблиця 6.65
Акредитовані спеціальності в університеті
Код
051
071
072
073
076

Назва спеціальності
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

356
281

Публічне управління та адміністрування
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Професійна освіта
015
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
208
Агроінженерія
Автомобільний транспорт
274
275
Транспортні технології
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
101
Екологія
193
Геодезія та землеустрій
201
Агрономія
203
Садівництво та виноградарство
Садово-паркове господарство
206
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ У
ТВАРИННИЦТВІ
Ветеринарна медицина
211
204
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

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.
У 2018 році на базі університету підвищення кваліфікації пройшла
201 особа (таблиця 6.66). Зокрема було організовано курси для майстрів
практичного (виробничого) навчання (36 осіб), для фахівців Товариства
сприяння обороні України у Хмельницькій області (55 осіб), для керівного
складу ТОВ СП «Нібулон» (45 осіб).
Таблиця 6.66
Підвищення кваліфікації на базі університету у 2018 році
Назва потоку

Кількість осіб

Науково-педагогічні та педагогічні працівники

65

Майстри практичного (виробничого) навчання

36

Фахівці навчальних закладів ТСО України

55
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Курси підвищення кваліфікації керівного складу
товариства з обмеженою відповідальністю
сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»
Всього:

Для

проходження

стажування

науково-педагогічних

45
201

працівників

станом на 31 грудня 2018 року підготовлено і укладено 54 угоди про
співпрацю між підприємствами та Подільським державним аграрнотехнічним університетом (таблиця 6.67)
Таблиця 6.67
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
3. «Лактіс» філія ДП «Агромат», Камʼянець-Подільського молочного заводу
4. ВАТ «Хмельницьке виробниче с.г.-рибоводне господарство», Старосинявський район
Хмельницька область
5. ТОВ НВА «Перлина Поділля», Білогірський район, Хмельницька область
6. СТзОВ «Котелеве», Новоселицький район, Чернівецька область
7. ТОВ «Козацька долина 2006», с. Вихрівка, Дунаєвецький район, Хмельницька область
8. ТОВ «Оболонь Агро», Чемеровецький р-н, Хмельницької обл.
9. ТОВ «Сварог-Буковина», Сокирянський район, Чернівецька область
10. Панівецький лісгосп, с. Панівці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область
11. Департамент містобудування та архітектури Кам’янець-Подільської міської ради
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», Віньковецький район, Хмельницька область
17. ТОВ «Оболонь Агро», Чемеровецький район, Хмельницька область
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18. МКП «Рембудгазмонтаж» Бош Авто Сервіс «Олена», м. Хотин, Чернівецька область
19. ДП

«Науково-технічний

комплекс

«Завод

точної

механіки»,

м. Кам’янець-

м. Кам’янець-Подільський,

Хмельницька

Подільський, Хмельницька область
20. ВАТ

«Кам’янець-Подільськсільмаш»,

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 Золоте, Борщівський район Тернопільська область
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», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область
28. ПАТ

«Хмельницькобленерго»,

Кам’янець-Подільський

МРЕМ,

м. Кам’янець-

Подільський, Хмельницька область
29. ТОВ «Подільський бройлер», Дунаєвецький район, Хмельницька область
30. ПАТ «Подільський цемент», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
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», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область
34. ПАТ «Агрофірма АВІС», с. Гуменці, Кам’янець-Подільський 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

Подільський район, Хмельницька область

господарство»,

с. Колибаївка,

Кам’янець-
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41. ПрАТ «Нива», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область
42. ПП фірма «Деметра», с. Кам’янка, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область
43. ДП СТОВ «Авангард», с. Рокетне, Новоселицький район, Чернівецька область
44. ТзОВ «Подільський господар», с. Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька область
45. ФОП «Черкашина», с. Вербка, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область
46. «Приватна Племінна пасіка», смт. Стара Ушиця, Хмельницька область
47. Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ, м. Чернівці
48. ТзОВ «Крістал 2», смт. Велика Багачка, Полтавська область
49. ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків
50. ТзОВ

«Кам’янець-Подільський

птахокомбінат»,

м. Кам’янець-Подільський,

Хмельницька область
51. Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради
52. ТОВ «Агродім Велес», с. Гаврилівці, Кам’янець-Подільський район Хмельницька
область
53. ТзОВ «Тихий Дніпро», смт. Летичів, Летичівський район, Хмельницька область
54. Комунальний заклад охорони здоров’я «Хмельницький Обласний центр медикосоціальної експертизи», м. Хмельницький, Хмельницька область

Окрім того, університет має ряд угод з іншими закладами вищої освіти,
що стосуються питань підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників.
У 2018 році на базі інших навчальних закладів, підприємств, організацій
підвищення кваліфікації пройшли 52 співробітники університету.
Позитивною тенденцією є щорічне зростання кількості науковопедагогічних працівників, які проходять стажування за кордоном.
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6.6.

ЗВІТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО

ІНСТИТУТУ

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
6.6.1. Загальна характеристика інституту
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти є структурним
підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.
Метою діяльності є наукова, теоретична і практична підготовка за
заочною (дистанційною) формами навчання осіб на основі чинних стандартів
освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і
освітньо-професійних

програм

висококваліфікованих

фахівців

для

здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі, а також інших
галузях народного господарства.
Організація навчального процесу в навчально-науковому інституті
дистанційної освіти проводиться згідно законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими
документами, а також Статутом університету.
Основними завданнями навчально-наукового інституту дистанційної
освіти є:
– організація навчальної роботи для підготовки фахівців різних освітніх
ступенів

(освітньо-кваліфікованих

рівнів

за

ліцензованими

та

акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) Університету;
– підготовка документації щодо організації освітнього процесу в
ННІДО;
– cкладання робочих планів та графіків навчального процесу;
– організація у співпраці з факультетами та кафедрами Університету
державної атестації студентів ННІДО;
– аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними
напрямами і спеціальностями;
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– впровадження, у співпраці з науково-педагогічними працівниками
Університету, інноваційних технологій в навчальний процес, в т. ч. щодо
розробки і застосування дистанційних технологій навчання;
– підтримка інформаційного середовища денної та заочної форм
навчання;
– інформаційна, консультативна та просвітницька діяльність;
– підготовка у співпраці з факультетами та іншими структурними
підрозділами Університету студентів до самостійної професійної та
суспільної діяльності;
– формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності,
відповідальності у студентів ННІДО;
– дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери
доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками,
викладачами, студентами;
– участь у роботі приймальної комісії Університету;
– участь у складанні навчальних планів, план-графіків та графіків
навчального процесу;
– інша діяльність, що пов’язана з виконанням завдань ННІДО.
Функціонування ННІДО спрямоване на раціональне використання
наявного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету, на
підвищення рівня навчально-виховного процесу за заочною (дистанційною)
формами навчання.
6.6.2. Кадровий склад інституту
Кадровий склад навчально-наукового інституту дистанційної освіти
наведено в таблиці 6.68.
Таблиця 6.68
Штатний розпис співробітників ННІДО
Директор

Посад за штатним розписом

Кількість (чоловік)
1
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Заступник директора
Секретар
Оператор ПК
ВСЬОГО:

1
4
1
7

Навчальний процес в ННІДО здійснювався науково-педагогічними
працівниками університету.
До навчального процесу в ННІДО за погодженням вченої ради та
адміністрації Університету можуть залучатися провідні вчені, науковопедагогічні працівники інших навчальних і наукових установ, спеціалістипрактики, провідні фахівці на умовах сумісництва, з погодинною оплатою
праці або за контрактом.
6.6.3. Навчальна робота інституту
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти –організовує і здійснює
підготовку фахівців з вищою освітою за заочною формою навчання згідно
ліцензованих та акредитованих напрямів та спеціальностей Університету за
освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» відповідно до вимог
державних стандартів освіти.
У навчально-науковому інституті дистанційної освіти Подільського
державного аграрно-технічного університету формування якісного складу
абітурієнтів проводилося за всіма спеціальностями освітньої діяльності
університету бюджетної та контрактної форм навчання згідно з ліцензією.
Під час вступної кампанії 2018 р. на заочну форму навчання вступили
на освітньо-професійні програми підготовки «бакалавр» 297 особи (з них
67,7% під час основного набору, тобто 201 особа і 96 осіб під час
додаткового набору) і на освітньо-професійні програми підготовки «магістр»
222 особи (71,2% по основному та 28,8% по додатковому набору) (табл.
6.69).

363

Таблиця 6.69
Кількість студентів заочної форми, що поступили на навчання в
2018 р.
Спеціальності

бакалавр

Освітні ступені

магістр

Основний Додаткови
Основний Додатковий
всього
всього
набір
й набір
набір
набір

Спеціальності інженерно-технічного факультету
208 Агроінженерія
32
8
40
18
21
274 Автомобільний транспорт
3
3
6
015 Професійна освіта (Технологія
виробництва і переробки продуктів
1
–
1
4
2
сільського господарства)
141 Електроенергетика,
20
2
22
1
1
електротехніка та електромеханіка
275 Транспортні технології (на
10
2
12
2
автомобільному транспорті)
Спеціальності факультету агротехнологій і природокористування
201 Агрономія
48
18
66
28
2
203 Садівництво та виноградарство
5
3
206 Садово-паркове господарство
5
4
193 Геодезія та землеустрій
7
2
9
12
101 Екологія
1
2
3
7
Спеціальності економічного факультету
051 Економіка
10
4
14
1
071 Облік і оподаткування
39
8
47
27
13
072 Фінанси, банківська справа та
11
3
14
13
6
страхування
073 Менеджмент
5
2
7
9
2
281 Публічне управління та
3
2
5
9
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та
1
1
2
11
8
біржова діяльність
Спеціальності факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
204 Технологія виробництва та
10
39
49
6
2
переробки продукції тваринництва
201
96
297
158
64
ВСЬОГО:

39
6
2
2
30
8
9
12
7
1
40
19
11
9
19
8
222

У 2018 році прийнято на навчання 519 осіб, з яких за державним
замовленням 65 осіб, тобто 12,5% від загальної кількості зарахованих осіб, і
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за кошти фізичних та юридичних осіб 454 особи, що складає 87,5% від
загальної кількості зарахованих (табл. 6.70).

Таблиця 6.70
Кількість студентів заочної форми, що поступили на навчання в
2018 р. на бюджетну та контрактну форму навчання
Напрями підготовки
(спеціальності)

Держ.
замовлення

бакалавр
Комер.

Освітні ступені
Держ.
всього замовлення

магістр
Комер.

всього

Спеціальності інженерно-технічного факультету
208 Агроінженерія
7
33
40
10
29
274 Автомобільний транспорт
6
6
*
*
015 Професійна освіта (Технологія
виробництва і переробки продуктів
1
1
3
3
сільського господарства)
141 Електроенергетика,
2
20
22
2
електротехніка та електромеханіка
275 Транспортні технології (на
2
10
12
2
автомобільному транспорті)
Спеціальності факультету агротехнологій і природокористування
201 Агрономія
11
55
66
6
24
203 Садівництво та виноградарство
3
5
206 Садово-паркове господарство
2
7
193 Геодезія та землеустрій
9
9
2
10
101 Екологія
3
3
7
Спеціальності економічного факультету
051 Економіка
14
14
1
071 Облік і оподаткування
1
46
47
40
072 Фінанси, банківська справа та
14
14
19
страхування
073 Менеджмент
7
7
11
281 Публічне управління та
5
5
9
адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та
1
1
2
19
біржова діяльність
Спеціальності факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
204 Технологія виробництва та
6
43
49
6
2
переробки продукції тваринництва
30
267
297
35
187
ВСЬОГО:

39
*
6
2
2
30
8
9
12
7
1
40
19
11
9
19
8
222

В розрізі спеціальностей на навчання за державним замовленням в 2018
році прийнято осіб (ОС бакалавр/магістр):

365
208 «Агроінженерія» (7/10);
015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів
сільського господарства)» (-/3);
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2/–);
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (2/2);
201 «Агрономія» (11/6);
203 «Садівництво та виноградарство» (–/3);
206 «Садово-паркове господарство» (–/2);
193 «Геодезія та землеустрій» (–/2);
071 «Облік і оподаткування» (1/–);
051 «Економіка» (–/1);
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (1/–);
204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
(6/6).
При цьому, план прийому за державним замовленням виконаний в
повному обсязі за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) та
освітніми ступенями.
Загальний випуск фахівців за всіма освітніми ступенями по навчальнонауковому інституту дистанційної освіти склав 268 осіб з них кількість
випускників освітніх ступенів «бакалавр» 98 осіб, «магістр» –

170 осіб.

42,9% випускників ОС «бакалавр» навчались за державним замовленням, а
57,1%, тобто 56 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб. По ОС «магістр»
лише 30% випускників навчались за державним замовленням (табл. 6.71
).
Випуск фахівців у 2018 р.

Таблиця 6.71

Освітні ступені

бакалавр
магістр
Держ.
Держ.
всьог
замовле- Комер.
замовле- Комер.
о
ння
ння
Спеціальності (напрями підготовки) інженерно-технічного факультету

Спеціальності
(напрями підготовки)

всьог
о

366
Агроінженерія
(Процеси, машини та обладнання
14
18
32
16
29
45
агропромислового виробництва)
Автомобільний транспорт
*
*
*
*
*
*
(Автомобільний транспорт)
Професійна
освіта
(Технологія
виробництва і переробки продуктів
сільського господарства)
3
2
5
7
5
12
(Професійна
освіта.
(Технологія
виробництва і переробки продуктів
сільського господарства))
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
14
21
35
–
–
–
(Енергетика
та
електротехнічні
системи в АПК)
Транспортні
технології
(на
автомобільному транспорті)
–
2
2
4
1
5
(Транспортні технології (за видами
транспорту))
Спеціальності факультету агротехнологій і природокористування
Агрономія
*
*
*
13
5
18
Садівництво та виноградарство
*
*
*
3
3
Садово-паркове господарство
*
*
*
2
3
5
Геодезія та землеустрій
*
*
*
3
12
15
Екологія
*
*
*
–
4
4
Спеціальності економічного факультету
Економіка
*
*
*
*
9
9
Облік і оподаткування
*
*
*
*
19
19
Фінанси, банківська справа та
*
*
*
*
9
9
страхування
Менеджмент
*
*
*
1
8
9
Публічне управління та
*
*
*
*
9
9
адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова
*
*
*
*
4
4
діяльність
Спеціальності (напрями підготовки) факультету ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві
Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
11
13
24
2
2
4
(Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва)
42
56
98
51
119
170
ВСЬОГО:

Серед випускників в розрізі спеціальностей отримали дипломи з
відзнакою 42,8% випускників за ОС «магістр» (табл. 5).
Так, найбільша кількість дипломів з відзнакою отримано серед
студентів спеціальності «Агрономія» 10 осіб (55% із загальної кількості
випускників за цією спеціальністю), спеціальності «Облік і оподаткування» 7

367
осіб (36,9% випускників за цією спеціальністю) та спеціальності «Публічне
управління та адміністрування» 6 осіб (66,7% випускників за цією
спеціальністю).
Таблиця 6.72

Спеціальності

Освітні ступені
бакалавр
магістр
З відзнакою З відзнакою

Всього

Одержали дипломи з відзнакою

Спеціальності інженерно-технічного факультету
Агроінженерія
–
3
3
Автомобільний транспорт
–
–
–
Професійна освіта (Технологія виробництва і
–
3
3
переробки продуктів сільського господарства)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
–
–
–
Транспортні
технології
(на
автомобільному
–
2
2
транспорті)
Спеціальності (напрями підготовки) факультету агротехнологій і
природокористування
Агрономія
–
10
10
Садівництво та виноградарство
–
1
1
Садово-паркове господарство
–
2
2
Геодезія та землеустрій
–
3
3
Екологія
–
2
2
Спеціальності економічного факультету
Економіка
–
3
3
Облік і оподаткування
–
7
7
Фінанси, банківська справа та страхування
–
2
2
Менеджмент
–
3
3
Публічне управління та адміністрування
–
6
6
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
–
–
–
Спеціальності факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Технологія виробництва та переробки продукції
–
4
4
тваринництва
ВСЬОГО:
–
51
51

Негативним фактором у навчальному процесі є відрахування студентів
з
університету (табл. 6.73).
Таблиця 6.73
Причини відрахування студентів ННІДО у 2018 р.
Причина відрахування

Освітні ступені

Всього

368
бакалаври

магістри

Невиконання навчального плану

31

6

37

За власним бажанням

12

10

22

Неявка на сесію

-

-

-

Неявка з академічної відпустки

2

-

2

Сімейні обставини

-

-

-

Неявка на ДЕК

8

4

12

Порушення умов контракту

60

15

75

Не укладання контракту

-

-

-

За результатами ДЕК

-

-

-

Не приступили до занять протягом 10
днів

-

-

-

Вступ до іншого навчального закладу

-

-

-

Попереднє одержання вищої освіти за
держ замовленням

-

-

-

Пропуски занять

-

-

-

113

35

148

Всього по ННІДО

Основними причинами відрахування студентів ННІДО в були:
- порушення умов контракту – 60 осіб по ОС «бакалавр» та 15 по ОС
«магістр»;
- невиконання навчального плану – 31 особа по ОС «бакалавр» та 6 осіб
по ОС «магістр»;
- за власним бажанням – 12 осіб по ОС «бакалавр» та 10 по ОС
«магістр»;
- неявка на ДЕК – 8 осіб по ОС «бакалавр» та 4 по ОС «магістр»;
- неявка з академічної відпустки 2 особи по ОС «бакалавр».
Разом за звітний період відраховано 148 осіб. Причини відрахування
студентів ННІДО в розрізі спеціальностей показано в таблиці 6.74.
Таблиця 6.74
Причини відрахування студентів ННІДО в розрізі спеціальностей
Причина відрахування

Освітні ступені
бакалаври

магістри

Всього

369
Спеціальності (напрями підготовки) інженерно-технічного факультету
Невиконання навчального плану

11

3

14

За власним бажанням

-

7

7

Неявка на сесію

-

-

-

Неявка з академічної відпустки

-

-

-

Сімейні обставини

-

-

-

Неявка на ДЕК

3

-

3

Порушення умов контракту

8

4

12

Не укладання контракту

-

-

-

За результатами ДЕК

-

-

-

Не приступили до занять протягом 10
днів

-

-

-

Вступ до іншого навчального закладу

-

-

-

Попереднє одержання вищої освіти за
держ замовленням

-

-

-

Пропуски занять

-

Всього

22

14

36

Спеціальності (напрями підготовки) факультету агротехнологій і
природокористування
Невиконання навчального плану

1

1

2

За власним бажанням

8

2

10

Неявка на сесію

-

-

-

Неявка з академічної відпустки

-

-

-

Сімейні обставини

-

-

-

Неявка на ДЕК

-

2

2

12

3

15

Неукладання контракту

-

-

-

За результатами ДЕК

-

-

-

Не приступили до занять протягом 10
днів

-

-

-

Вступ до іншого навчального закладу

-

-

-

Попереднє одержання вищої освіти за
держ замовленням

-

-

-

Пропуски занять

-

-

-

21

8

29

Порушення умов контракту

Всього

Спеціальності (напрями підготовки) економічного факультету
Невиконання навчального плану

1

2

3

За власним бажанням

-

1

1
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Неявка на сесію

-

-

-

Неявка з академічної відпустки

-

-

-

Сімейні обставини

-

-

-

Неявка на ДЕК

-

-

-

Порушення умов контракту

8

8

16

Неукладання контракту

-

-

-

За результатами ДЕК

-

-

-

Не приступили до занять протягом 10
днів

-

-

-

Вступ до іншого навчального закладу

-

-

-

Попереднє одержання вищої освіти за
держ замовленням

-

-

-

Пропуски занять

-

-

-

Всього

9

11

20

Спеціальності (напрями підготовки) факультету ветеринарної медицини і технологій
у тваринництві
Невиконання навчального плану

18

-

18

За власним бажанням

4

-

4

Неявка на сесію

-

Неявка з академічної відпустки

2

-

2

Сімейні обставини

-

-

-

Неявка на ДЕК

5

2

7

Порушення умов контракту

32

-

32

Не укладання контракту

-

-

-

За результатами ДЕК

-

-

-

Не приступили до занять протягом 10
днів

-

-

-

Вступ до іншого навчального закладу

-

-

-

Попереднє одержання вищої освіти за
держ замовленням

-

-

-

Пропуски занять

-

-

-

61

2

63

113

35

148

Всього
Всього по ННІДО

Загальна

кількість

студентів

навчально-наукового

інституту

дистанційної освіти на 1 січня 2019 р. склала 1295 осіб. З них 81,1% (1050

371
осіб) становили ті, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб і
18,9% (245 осіб) навчаються за державним замовленням (табл. 6.76).

Таблиця 6.76
Контингент студентів ННІДО заочної форми навчання станом на
1.01.2019 р.
Спеціальність
Агрономія
Екологія
Геодезія та землеустрій
Садівництво
і
виноградарство
Садово-паркове господарство
Технологія виробництва і
переробки
продукції
тваринництва
Економіка
Підприємництво, торгівля і
біржова діяльність
Фінанси, банківська справа і
страхування
Облік і оподаткування
Менеджмент
Публічне
управління
і
адміністрування
Професійна освіта. ТВППСГ.
Агроінженерія
Енергетика, електротехніка,
електромеханіка
Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
Автомобільний транспорт
Всього по ННІДО

Рівень освіти/ОС
Бакалавр
Магістр
держ.
ком.
держ.
ком.
62
165
8
24
6
10
0
7
1
57
2
10

Всього

у т.ч.
держ. ком.

259
23
70

70
6
3

189
17
67

5

0

3

5

13

8

5

8

15

2

6

31

10

21

15

114

6

2

137

21

116

3

40

1

0

44

4

40

7

5

0

19

31

7

24

18

55

0

19

92

18

74

10
2

156
39

0
0

36
12

202
53

10
2

192
51

0

5

0

9

14

0

14

7
30

3
85

4
11

3
17

17
143

11
41

6
102

18

77

0

2

97

18

79

10

32

2

0

44

12

32

4
206

21
879

0
39

0
171

25
1295

4
245

21
1050

Студенти ННІДО приймають участь в науковій роботі, сумлінно
відвідують лекції та семінари, лабораторні та практичні заняття під час сесій
та виконують індивідуальні завдання.
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Необхідною умовою ефективної самостійної навчальної роботи
студента при дистанційному (заочному) навчанні є наявність комплексу
різноманітних видів змістовної навчальної інформації, виконаного на
різноманітних носіях (паперових, цифрових тощо).
В ННІДО формується база даних на кожного студента. Право доступу
до бази даних мають тільки адміністрація університету та ННІДО, а також
викладачі кафедри, що ведуть відповідні навчальні дисципліни (викладачікоординатори, консультанти).
Враховуючи специфіку заочного факультету, в навчальному процесі
дирекцією ННІДО в співпраці з науково-педагогічними працівниками
університету

вживаються

заходи

по

організації

індивідуально-

консультативної роботи студентів, формуванню електронної бази даних для
методичного забезпечення самостійної роботи, оновленню контрольних
завдань та вказівок по написанню письмових робіт, формуванню навчальнометодичних комплексів дисциплін на електронних носіях.
Практична підготовка на усіх напрямах і спеціальностях навчальнонаукового інституту дистанційної освіти організовується відповідно до
Положення про проведення практик студентів ПДАТУ, наскрізних програм,
що розроблені відповідно до навчальних планів, і містить такі види практик:
навчальні, виробничі (експлуатаційна виробнича, спеціально-технологічна,
дослідно-технологічна,

загально-технологічна,

науково-педагогічна,

стажування з фахової діяльності, комплексна практика з фаху тощо) та
переддипломну. Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та
спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються
навчальним планом та графіком навчального процесу
Облікова та звітна документація оформляється кафедрами університету
відповідно до вставлених вимог.
Практична підготовка студентів передбачає послідовність набуття
потрібного обсягу практичних знань та умінь відповідно до освітніх ступенів
«Бакалавр» та «Магістр» за відповідними напрямами (спеціальностями).
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У відповідності до укладених угод встановлені зв’язки з базами
практик, зокрема СВК «Летава», ВКФ ТОВ «Агро-Еко ХХІ», ТОВ «ОболоньАгро», ТОВ «Сварог-Дністер», ПАП «Дзвін», СТзОВ «Гарант» ТОВ
«Агрофірма ім. Суворова», КП «Міськтепловодоенергія», Управління
Пенсійного фонду України в м. Кам’янці-Подільському, Кам’янецьПодільське управління Державного Казначейства Головного управління
Державного

Казначейства

України

у

Хмельницькій

області,

ПАТ

«Укрсоцбанк», Страхова компанія «Провідна», ПрАТ «НИВА», ТДВ
«СКБМЕТ», Філія «Мрія» ТзОВ «НІБУЛОН», ПАТ «Хмельницькробгосп»,
ТОВ «Агросолюшин», СТОВ «Волиця», ТОВ «Святець», ТОВ «Козацька
Долина», ПП «Колос», СФГ «Перлина Поділля», Філія «Рідний край» ПрАТ
«Зернопродукт МХП», ТОВ «Гуменецьке», відділення Національної поліції,
територіальні та регіональні сервісні центри МВС, дорожні відділи,
автотранспортні підприємства.
Всі бази практики відповідають заявленим напрямам підготовки та
спеціальностям Подільського державного аграрно-технічного університету.
6.6.4. Організаційна робота інституту
Організаційна робота навчально-наукового інституту дистанційної
освіти відіграє важливу роль у його діяльності.
Протягом звітного періоду співробітники ННІДО прийняли участь в
ярмарці професій, яка організовувалась міським центром зайнятості, Дні
відкритих дверей ПДАТУ.
Проводилась

профорієнтаційна

робота

в

технікумах;

коледжах

ПДАТУ, а також в Індустріальному коледжі м. Кам’янець-Подільський,
коледжі харчових технологій НУХТ м. Кам’янець-Подільський тощо.
Проводилась робота з оновлення матеріально-технічної бази. В
основному зусилля були спрямовані на підтримку в належному стані вже
існуючих активів та облаштування в наданих приміщеннях 3-го навчального
корпусу.
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Проводиться

робота

з

упровадження

елементів

дистанційного

навчання. Здійснюється постійний моніторинг якості наявного методичного
забезпечення створеної електронної бази даних, яка зосередила в собі
інформаційно-методичне забезпечення ходу навчального процесу.

375
7. ЗВІТИ

ВІДОКРЕМЛЕНИХ

ПОДІЛЬСЬКОГО

СТРУКТУРНИХ

ДЕРЖАВНОГО

ПІДРОЗДІЛІВ

АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
7.1.

ЗВІТ

БУЧАЦЬКОГО

КОЛЕДЖУ

ПОДІЛЬСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.1.1. Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять такі відділення:
 ветеринарно-технологічне;
 економіко-технічне
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями
на підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2022-2028 рр.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями.
Таблиця 7.1
Напрями підготовки та спеціальності
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Напрям

Шифр та назва спеціальності

2
0305 Економіка та
підприємництво
0306 Менеджмент і
адміністрування
0601 Будівництво
та архітектура

Кваліфікація

3
5.03050901 Бухгалтерський облік Бухгалтер

4

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

0801 Геодезія
землеустрій
0901
Сільське 5.09010103
Виробництво
і
господарство
і переробка
продукції
лісництво
рослинництва
5.09010201
Виробництво
і
переробка
продукції
тваринництва
1101 Ветеринарія
5.11010101
Ветеринарна
медицина

Агротехнік
Технік-технолог
з
виробництва та переробки
продукції тваринництва
Фельдшер
ветеринарної
медицини
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Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та
керівників
середньої
ланки
агропромислового
комплексу за акредитованими спеціальностями

У 2018 року набір студентів проводився відповідно до нового переліку
спеціальностей.
Таблиця 7.2

Ліцензовані обсяги прийому

4

і

5

1.

07 Управління та 071
Облік
адміністрування
оподаткування

2.

07 Управління та
073 Менеджмент
адміністрування

3.

192 Будівництво
19 Архітектура та
та
цивільна 25
будівництво
інженерія

4.

19 Архітектура та 193 Геодезія та
50
будівництво
землеустрій

20

5.

20 Аграрні науки
201 Агрономія
та продовольство

50

30

6.

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

20

7.

21 Ветеринарна 211 Ветеринарна
50
медицина
медицина

ВСЬОГО:

25
25

255 70

6
УД
№23006465
1.07.2028р.
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
НД-І
2085455
01.07.2027

Заочна

3

Контингент
студентів

Денна

2

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Рівень
акредитації
Всього

1

Заочна

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

І

27

27

-

І

48

48

-

І

64

64

-

І

96

96

-

І

139 139 -

І

72

І

125 125 -

7

8

9

72

10

-

571 571

Контингент студентів становить: денної форми навчання 571 особа в
тому числі за державний бюджет навчаються 524 особи. (91,76 %), на
контрактній основі –47 осіб ( 8,24%).

377
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
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»

67
9
3
2
2
13
2
38
13
8
8

Підвищення кваліфікації та стажування за навчальний рік пройшло 12
викладачів.

Підвищення кваліфікації та стажування
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Прізвище ім’я
по батькові
Будна Марія
Михайлівна
Дворецький
Ігор
Васильович
Кравець
Оксана
Тадеївна
Кіянко Леся
Степанівна
Подольський
Ярема
Юліанович
Сандецька
Стефанія
Михайлівна
Бебих Світлана
Миколаївна

Таблиця 7.4

Викладач

Термін
підвищення
12.03.26.03.2018р.
29.01-09.02.2018р.

Викладач

19.03-02.04.2018р.

Тернопільський
національний університет
ім.. В.Гнатюка
Подільський ДАТУ

Викладач

12.03-26.03.2018р.

Подільський ДАТУ

Викладач

21.05-11.09.2018р.

Викладач

15.01-26.01.2018р.

Викладач

10.12.28.12.2018р.

Тернопільський обласний
комунальний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Тернопільський науководослідний та проектний
інститут землеустрою
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»

Посада
Викладач

Місце підвищення
Подільський ДАТУ

Примітк
а
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8.
9.
10.
11.
12.

Войтюк Любов
Василівна
Гнатів Марія
Миколаївна
Козоріз Галина
Стефанівна
Маценька
Наталія
Василівна
Морська
Богдана
Богданівна

Викладач

10.12.28.12.2018р.
10.12.28.12.2018р.
10.12.28.12.2018р.
10.12.28.12.2018р.

Викладач
Викладач
Викладач
Викладач

ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»

10.12.28.12.2018р.

ВНЗ Укоопспілки
економіки і торгівлі»

7.1.3. Навчальна робота
Таблиця 7.5

9
21

9
20

4
1

-

-

24

24

24

28
19

25
19

25
19

-

26

25

25

-

1

138 130 129 5

3

-

2

-

1

1

Контр

13
21

Держ.

-

Заочна
форма

Всього

-

Контр.

-

Держ.

Всього

7

Всього

Контр.

7

Контр.

Держ.

7

Держ.

Всього

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

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

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2018 році

2

1

-

3

-

1

1

Всього на денну форму навчання зараховано 138 абітурієнтів, в т.ч. 130
на основі базові загальної середньої освіти, 7 – на основі повної загальної
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середньої освіти, 1 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на
заочну форму навчання не проводився.
Таблиця 7.6
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 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
9
6
3
14

7

7

13

2

11

21

21

-

32

32

-

13

13

29
131

29
110

21

Всього випущено 131 спеціалістів в т.ч. за денною формою навчання
131 чол.
На даний час працевлаштовано 63 випускники, поступили у ВНЗ ІІІ-ІV
р.а. –46 чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 37 чол.

Таблиця 7.7
Рівень навчальних досягнень студентів
Середній Кількість

Кі
ль
кі
За
ст
га
ь
ль
Я
ст
ни
кі
уд
сн
й
ен
ий
%
ті
по
ус
в
ка
пі
зн
ш
ик
но
сті
на
вч
ан
ня

Спеціальність

Пропуски занять

380
бал

071 «Облік і
27
оподаткування»
073 «Мененджмент»
48
192 «Будівництво та
64
цивільна інженерія»
193
96
«Землевпорядкування»
201 «Агрономія»
139
204
«Технологія
виробництва
та
72
переробка продукції
тваринництва»
211
«ветеринарна
125
медицина»
Загалом:
571
Літня екзаменаційна сесія
5.03050901
29
бухгалтерський облік
5.03060101 організація
49
виробництва
5.06010115
опорядження будівель
56
і
споруд
та
будівельний дизайн
5.08010102
97
землевпорядкування
5.09010103
виробництво
і
142
переробка продукції
рослинництва
5.09010201
виробництво
і
69
переробка продукції
тваринництва
5.11010101
131
ветеринарна медицина
Загалом:
573

груп із
100%

Зимова екзаменаційна сесія

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

100

68.2

3,98

3

2,5

1,3

100

65.8

3,92

4

2,6

1,4

100

55,66 3,72

4

2,8

1,8

100

52.8

3,68

4

3,2

1,6

96

62,51 3,71

3

9,6

4,3

95

59,2

3,68

2

9,1

4,1

99

60,4

3,78

3

8,5

4,2

98,57 60,74 3,78

23

5,47

2,67

100

64,5

4,02

3

1,8

0,7

100

67,4

4,01

3

2,9

1,8

98

55,4

3,85

2

2,8

0,9

100

57,2

3,94

4

3,2

1,2

98

54

4

3,7

1,4

100

55

3,8

4

3,4

1,5

99

54

3,7

3

3,8

1,6

99,3

57,2

3,86

3,3

3,08

1,3

3,7
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Зимову екзаменаційну сесію здавало 571 студент, якісний показник
60,74%, літню екзаменаційну сесію здавало 573 студенти, якісний показник
57,2%.
Всі студенти випускних курсів успішно здали незалежне дистаційне
тестування із спеціальних дисциплін, які проводив НМЦ «Агроосвіта».
142 студенти ІІ курсів вперше здавали ДПА з української мови у
вигляді тестів ЗНО, 91% даних студентів успішно склали ДПА.
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
підготовки

післядипломної

нового

покоління

освіти

в

коледжі

вирішує

висококваліфікованих

питання

працівників,

впровадження інноваційної діяльності в ринкових умовах.
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 444 спеціалістів з охорони праці різних підприємств,
організацій, закладів.
У 2019 році навчальний заклад планує готувати професійне навчання
безробітних з наступних спеціальностей (табл. 7.8)

Таблиця 7.8
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Перелік спеціальностей, за якими відбудеться професійне
навчання безробітних у 2019 році
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва професії (спеціальності)
Менеджмент малого підприємництва
Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин у сільському
господарстві
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 нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі
трудової діяльності

Також протягом 2018 року 30 чоловік отримали робітничу професію
«Оператор котельні». 131студент коледжу одночасно з отриманням диплома
молодшого спеціаліста також отримав 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
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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,

ефективності організації методичної та

надає

допомогу

щодо

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».
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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 викладачами під час проведення традиційних
«Тижнів циклових комісій».
У 2018 році з педагогічного колективу атестувалося 6 осіб. З них:
одного викладача було проатестовано на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» і педагогічному
званню

«Викладач-методист»;

двом

викладачам

було

присвоєно

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»; трьом викладачам
присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».
Щорічно колектив коледжу надсилає свої методичні напрацювання на
виставку педагогічних інновацій в НМЦ «Агроосвіта. В 2018 році на конкурс
«Педагогічний Оскар» направлено 20 конкурсних експонатів.
В даний час викладачі коледжу працюють над створенням освітньопрофесійцних програм по своїх спеціальностях. Матеріали методичної
роботи висвітлюються на сайті коледжу.

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Методичне забезпечення
Циклова комісія
Природничо-математичних дисциплін
Суспільно-філологічних дисциплін
Економічних дисциплін
Геодезії та землеустрою
Будівництва та цивільної інженерії
Технології рослинництва
Ветеринарії
Технології тваринництва

Таблиця 7.9
Методичне
забезпечення, %
100
100
100
100
100
100
100
100

7.1.5. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічну

базу

та

фінанси

Бучацького

коледжу

Подільського ДАТУ складають основні фонди, оборотні кошти та інші
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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 навчальнолабораторної 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, спортивнооздоровчий комплекс в який входить спортивний зал на 580 м2, 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 27401 м2, площа навчальних корпусів 17553 м2.
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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 відповідає вимогам навчальних планів і програм з кожної
спеціальності.
Адміністрація коледжу постійно дбає над зміцненням матеріальнотехнічної бази.
Створена навчально-лабораторна база повністю забезпечує потреби
навчального процесу Бучацького коледжу Подільського ДАТУ. В коледжі
обладнано 3 комп’ютерних класи з 52 сучасними комп'ютерами, які
забезпечують проведення занять з комп’ютерних дисциплін та впровадження
сучасних технологій навчання з усіх спеціальностей коледжу. Здійснено
підключення коледжу до мережі ІНТЕРНЕТ-ADSL. Створено ІНТЕРНЕТ класи. Це забезпечує в середньому по коледжу 10 Мбайт інформації на
одного студента на місяць.
Велику роль у забезпеченні навчального процесу відіграє бібліотека,
книжковий фонд якої налічує понад 77 тис. примірників різного призначення,
що забезпечує користування бібліотечним фондом в 82,7 примірники на
одного читача. Також є в наявності читальний зал бібліотеки на 150 місць.
Рівень забезпеченості коледжу посадочними місцями в бібліотеці відповідає
нормам від чисельності студентів денної форми навчання. На даний час
працівники бібліотеки та викладачі завершують створення електронних
підручників.
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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 один котел на тверде паливо і два газові котли. 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.
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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
Кожного року проводяться батьківські збори з метою ознайомлення
батьків із навчальними досягненнями та дисципліною студентів.
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
загально-виховні

заходи,

заходи

на

відділах,

виховні

заходи

по

спеціальностях.
В коледжі функціонують гуртки художньої самодіяльності:
 Народний аматорський театр мініатюр;
 Студентський хор;
 Хореографічний гурток;
 Гурток читців;
 Вокальна студія;
 Вокальний ансамбль дівчат;
 Вокальний ансамбль хлопців;
 Фольклорний ансамбль.
Активними учасниками художньої самодіяльності є біля 240 студентів.
Колектив художньої самодіяльності коледжу за результатами обласного
творчого конкурсу «З Україною в серці» став переможцем між навчальними
закладами І-ІІ р.а.
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Заходи, в яких коледж приймав участь

№ Заходи, проведені
з/п
коледжем
Міжнародний
фестиваль-конкурс
«Зимова фантазія» в
1. рамках
проекту
«Квітуча Україна» танцювальний
ансамбль «Спалах»
2. «Галицький бал»

3.

Районний концерт
до Дня молоді
Районний концерт
5. до Дня Захисника
Вітчизни України

Обласні

Таблиця 7.10

Всеукраїнські
Відділення ПІБ/група Досягнення
регіональні

Лауреати І
премії

Міжнародний

Звітний
концерт
колективів
художньої
самодіяльності
ВНЗ І-ІІ р.а. «З
Україною
в
серці»

Дипломант
І ступеня

4.

6.
7. «Студдоба»
Поїзд талановитої
8.
молоді
Мівжнародний день
9.
студента
Обласний конкурс
10. талановитої молоді
«Ранкові роси»
11. Хресна дорога
Виставка
12. «Великодня
писанка»
Виставка
13.
осені»

«Барви

Всеукраїнський
конкурс
«Agrounifest2018»

Вокальна
Дипломант
студія Ігора І ступеня
Петрашика
Софія
Андрусишин

Всі групи
Всі групи
Групи
нового
набору
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Спортивно-масова

робота

в

коледжі

регламентується

чинними

законами та положеннями про фізичну культуру та спорт у закладах вихої
освіти.
Зміст спортивно-масової роботи складають спортивні, спортивномасові, 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 2018 році 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 100 м, 1500 м, естафетний біг 4х100 м, штовхання
кулі, стрибки в довжину з розбігу. Чисельна кількість студентів, які активно
брали участь у запланованих акціях становить 443 особи. Переможці змагань
були нагородженні спортивними грамотами, медалями.
Щодо спорту, то в коледжі культивуються такі види як футбол та мінеїфутбол, 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 245 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

391
товариських зустрічей з волейболу та міні-футболу у порівнянні з минулим
роком. Проведена таким чином робота принесла позитивні результати.
У 2018 році серед студентів коледжу були проведенні змагання з
волейболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу з метою набору
у секцію, змагання з армреслінгу серед юнаків, з гирьового спорту та силових
екстримальних

вправ,

спартакіада

з

легкої

атлетики,

змагання

з

легкоатлетичного кросу, з волейболу між юнаками навчальних груп, між
дівчатами навчальних груп, між збірними командами відділів з міні-футболу,
з настільного тенісу, з шашок та шахів.
Колективом фізичної культури коледжу були проведенні такі спортивні
заходи районного масштабу:


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.

В змаганнях обласного рівня брала участь команда гирьовиків коледжу
чемпіонат Тернопільської області – ІІ місце, відкритий чемпіонат Тернополя
– ІІ місце. 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 складає56 чол.
Колектив фізичного виховання коледжу постійно докладає зусилля для
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до занять
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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 8 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 2018 року, в коледжі проводився День відкритих дверей, а
також конкурс талановитої молоді «Ранкові роси», на який ми запрошуємо
учнів шкіл району та області. Учні можуть показати себе в таких номінаціях:
«Пісенна»,

«Танцювальна»,

«Поетична»,

«Гуморестична».

Переможці

конкурсу рекомендовані до першочергово зарахування до навчального
закладу.
В цьому році разом з Управлінням освіти і науки РДА на базі нашого
коледжу проводилась олімпіада з малювання, переможці якої рекомендовані
до першочергово зарахування на спеціальність «Опорядження будівель і
споруд та будівельний дизайн».
Видавничий центр коледжу постійно працює над виготовленням
рекламної інформації (буклети, оголошення, календарі тощо).
Подаються

оголошення

інформаційно-рекламного

характеру

про

навчальний заклад у районному газету «Нова доба», обласні газети
«Свобода», «Вільне життя».
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Здійснюються

профорієнтаційні заходи в ПТУ області з метою

одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі
диплома кваліфікованого робітника по суміжних спеціальностях.
Проводиться профорієнтаційна робота студентами 3 курсу під час
проходження виробничої та студентами 4 курсів - переддипломної практики.
Постійно

ведеться

профорієнтаційна

робота

щодо

залучення

вступників на навчання до коледжу. 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.
7.1.9. Фінансова діяльність
По загальному фонду коледж профінансовано в 2018 р. на 100%,
капітальні видатки – фінансувались.
Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі 1010,460 тис. грн., в
тому числі на заміну вікон у гуртожитку – 199,705 тис. грн., витрачено на
ремонтні роботи – 769,003 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки –
41,752 тис. грн., капітальні видатки – 7526,727.
Заборгованостей по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної
плати та стипендій в коледжі немає.
7.1.10.

Господарська діяльність

Виконано такі поточні роботи:
 Покрівля даху лубідом лабораторного корпусу;
 Виготовлення шатрового даху насосної станції;
 Заміна вікон в студентському гуртожитку в кількості 68 штук;
 Поточний ремонт кімнат, коридорів, сходових кліток студентського
гуртожитку;
 Поточний ремонт кабінетів, класів, коридорів та центрального фойє
навчального корпусу.
Капітальний ремонт:
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-

Утеплення фасаду навчального корпусу в кількості 4265,0 м²;

-

Заміна вікон на пластикові в кількості 360 штук та заміна дверних

блоків в навчальному корпусі.
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7.2.

ЗВІТ КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.2.1. Загальна характеристика навчального закладу
В структуру входять наступні відділення:
1.Право
2. Агроінженерія
3. Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
4. Ветеринарна медицина
5. Агрономія
6. Заочної освіти
В коледжі ПДАТУ є наступні напрямки підготовки та пеціальності
(таблиця 7.11).
Таблиця 7.11
Напрямки підготовки та спеціальності у коледжі ПДАТУ
№
з/п

Шифр та найменування
галузі знань

1
1.

2
20. Аграрні науки та
продовольство

2.

20. Аграрні науки та
продовольство

Код і назва спеціальності

Кваліфікація

3

4

201 Агрономія
204 Технологія

виробництва та переробки
продукції тваринництва

3.

21Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

4.

14. Електрична інженерія

5.

20. Аграрні науки та
продовольство
08. Право

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
208 Агроінженерія

6.

081 Право

агротехнік
технік-технолог з
виробництва і
переробки продукції
тваринництва
фельдшер
ветеринарної
медицини
технік-електрик
технік-механік
молодший
спеціаліст з права
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Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями
на підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2025 р.
Крім того, випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профілю за 7 спеціальностями.
Чергове ліцензування у коледжі ПДАТУ відбудеться у 2025 р.
Ліцензовані обсяги прийому відображені у таблиці 7.12.
Таблиця 7.12

3
081
Право

4

5

40

40

2.

20. Аграрні
науки та
продовольство
14. Електрична
інженерія

208
Агроінженерія

50

50

50

50

50

50

25

25

3.

4.
5.

6.

20. Аграрні
науки та
продовольство
20. Аграрні
науки та
продовольство

21Ветеринарна
медицина

141
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
201
Агрономія
204 Технологія
виробництва та
переробки
продукції
тваринництва
211
Ветеринарна
медицина

50

-

Заочна

2
08
Право

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Денна

1
1.

Контингент
студентів
Всього

Заочна

Код і назва
спеціальності

Денна

Шифр та
№
найменування
з/
галузі знань
п

Ліцензовани
й обсяг

Рівень
акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

6
НД-І
№2375855,
01.07.2025
НД-І
№2375859,
01.07.2025
НД-І
№2375858,
01.07.2025

7

8

9

10

І-ІІ

133

127

7

І-ІІ

243

178

65

І-ІІ

175

130

45

І-ІІ

170

163

7

І-ІІ

88

58

30

І-ІІ

150

150

-

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

НД-І
№2375860,
01.07.2025
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Контингент студентів становить: денної форми навчання 806 осіб, в
тому числі за державний бюджет навчаються 651 особа (81 %), на
контрактній основі – 155 осіб (19 %).
На заочній формі навчання нараховується 153 студента, в тому числі за
державним замовленням – 94 особи (61,4 %), на контрактній основі – 59 осіб
(38,6 %).
7.2.2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Характеристика педагогічного складу у коледжі відображена у таблиці
7.13.
Таблиця 7.13
Характеристика педагогічного складу
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

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»

Кількість,
чол.
82
8
3
2
1
9
1
44
25
14
2

За 2018 рік підвищення педагогічної кваліфікації у коледжі пройшли
наступні викладачі (таблиця 7.14).
Таблиця 7.14
Підвищення педагогічної кваліфікації
№
з/п
1.

ПІБ
Черняк Ярослава
Петрівна

Посада
Викладач

Термін
підвищення
1 місяць

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

Примі
тки
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2.

Покалюк Вадим
Вікторович

Викладач

1 місяць

3.

Тюхтій Олександр Викладач
Анатолійович

1 місяць

4.

Бірюкова Тетяна
Володимирівна

Викладач

1 місяць

5.

Лелявин Артем
Сергійович

Викладач

1 місяць

6.

Собко Валентина
Віталіївна

Викладач

1 місяць

7.

Гапонюк Карина
Леонідіївна

Викладач

1 місяць

8.

Хмелянчишина
Наталія
Михайлівна
Богданова Лілія
Василівна

Викладач

1 місяць

Викладач

1 місяць

10.

Ліщинська Ірина
Василівна

Викладач

1 місяць

11.

Білецький
Володимир
Сергійович

Викладач

2 тижні

12.

Катущинська
Людмила
Станіславівна
Циганюк Микола
Анатолійович

Викладач

2 тижні

14.

Малик Ігор
Михайлович

Викладач

1 місяць

15.

Марущак
Валентина
Анатоліївна
Міщак Лілія
Станіславівна

Викладач

1 місяць

Викладач

1 місяць

Стародубцев
Владислав
Анатолійович

Викладач

1 місяць

9.

13.

16.
17.

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
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
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
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18.

Бабка Олександр
Олександро-вич

Викладач

1 місяць

19.

Маринюк Ніна
Петрівна

Викладач

1 місяць

20.

Шлапак Людмила
Володими-рівна

Викладач

1 місяць

21.

Чубатюк Наталія
Володими-рівна

Викладач

1 місяць

22.

Сорочинський
Едуард
Адольфович
Баценко Наталія
Іванівна

Викладач

1 місяць

Викладач

1 місяць

23.

Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Подільський державний
аграрно-технічний
університет
Подільський державний
аграрно-технічний
університет

7.2.3. Навчальна робота
Формування контингенту студентів зображено в таблиці 7.15.
Таблиця 7.15

Спеціальність

Всього

Результати прийому у 2018 році
Денна форма
На основі повної
загальної середньої
освіти

На основі базової
загальної середньої
освіти

На основі диплому
кваліфікованого
робітника

всього Держ. Контр. всього Держ. Контр. всього Держ. Контр
201 «Агрономія»
204 «Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва»
211 Ветеринарна
медицина»
141 «Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»
208 «Агроінженерія»
081 «Право»

41
29

35
13

30
7

5
6

1
2

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

30

28

25

3

3

0

3

0

0

0

39

23

20

3

0

0

0

0

0

0

71

48

45

3

1

0

1

0

0

0

43

39

10

39

4

0

4

0

0

0

400
254 186

Разом:

60

49

11

0

11

0

0

Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році показано в табл.
7.16
Таблиця 7.16
Результати випуску у 2018 році
Шифр та назва
спеціальності
5.09010103 Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.09010201 Виробництво і
переробка продукції
тваринництва
5.11010101 Ветеринарна
медицина
5.10010102 Монтаж,
обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
5.10010201 Експлуатація та
ремонт машин і обладнання
агропромислового
виробництва
5.03040101 Правознавство
Разом

41

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт бюджет
контракт
37
4
0
0

20

16

0

0

4

41

39

2

0

0

43

26

2

11

4

55

34

2

14

5

30
230

11
163

19
29

0
25

0
13

всього

В 2018 році відслідковувалося працевлаштування випускників коледжу
після випуску (табл. 7.17)

Таблиця 7.17
Працевлаштування випускників коледжу, 2018 р.
Спеціальність

Кількість

За

На

Продовжую

Працевлаштов

0

401
випускник
ів
Виробництво і
переробка
продукції
рослинництва
Виробництво і
переробка
продукції
тваринництва
Ветеринарна
медицина
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислово
го виробництва
Монтаж,
обслуговування
та ремонт
електротехнічни
х установок в
агропромислово
му комплексі
Правознавство
Всього

41

державн
ий
бюджет
37

контрактн
ій основі
4

ть навчання
у ВНЗ ІІІ-ІV
р.а.
41
0

ані

16

16

0

16

0

41

39

2

33

8

36

34

2

36

0

28

26

2

21

1

30
192

11
163

19
29

6
183

10
19

Успішність та якість навчання студентів коледжу зображено в таблиці
7.18
Таблиця 7.18

Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
Виробництво і
переробка продукції
тваринництва
Ветеринарна
медицина

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

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

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

3,3

402
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в
агропромисловому
комплексі
Правознавство
Загалом:
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:

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

129

88

24

3,7

1

8,5

4,1

50

94

30

3,8

1

8,1

3,5

118

95

26

3

8,8

3,4

134

98

26

3,6

3

8,9

3,9

109

88

25

3,7

2

9,2

4,0

86
626

96
93

38
28

4,1

2
12

8,1
8,1

3,2
3,3

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

3,9

3,9

7.2.4. Методична робота
Методичне забезпечення навчального процесу в 2018 році відбувалося
на належному рівні (табл.7.19)
Таблиця 7.19
Методичне забезпечення навчального процесу
№
з/п
1.

Циклова комісія
Виробництво і переробка продукції рослинництва

Методичне
забезпечення, %
100
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№
з/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Циклова комісія
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

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

Також методичною радою за 2018 рік зроблено слідуюче:
4.1. Засідання методичної ради – проведено 13 засідань.
4.2.

Проведення педагогічних семінарів – 10.

4.3.

Проведення відкритих занять – 92.

4.4.

Атестовано 19 викладачів, з них: присвоєно «спеціаліст ІІ

категорії» - 2 викладачі, «спеціаліст І категорії» - 5 викладачів, «спеціаліст
вищої категорії» - 7 викладачів, підтверджено «спеціаліст І категорії» - 1
викладач, «спеціаліст вищої категорії» - 4 викладачі, педагогічне звання
«викладач-методист» - 1 викладач.
4.5.

Показники участі у виставці передового педагогічного досвіду:

прийнято на конкурс «Педагогічний оскар-2019» 27 робіт викладачів.
7.2.5. Виховна і спортивно-масова робота
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Таблиця 7.20
Результати виховної і спортивно-масової роботи в коледжі протягом 2018 року
№
з/п

Заходи, проведені
технікумом/коледжем

Міські, обласні

Всеукраїнські
/регіональні

Відділення

ПІБ/
група

Досягнення

До Дня пам’яті героїв Небесної
сотні виховна година «Ми
поам’ятаємо»

Участь у встановлені
рекорду України
«Наймасовіше виконання
історичного танцю»

Участь у регіональному
етапі конкурсу «Кращий
куратор навчальної
групи - 2018»

«Право»

Мацарська В.Б.,
куратор групи П-311

І місце

2

Загальноколеджівський диктант до
«Дня грамотності»

Участь у встановленні
рекорду «Найбільший
живий герб міста»

Участь у
Всеукраїнському етапі
конкурсу «Кращий
куратор навчальної
групи - 2018»

«Право»

Мацарська В.Б.,
куратор групи П-311

ІV місце

3

Виховні заходи до Дня народження
Т.Г. Шевченка

Правопро-світницька акція
«Я маю право»

Участь у Всеукраїнській
акції «Україна моя
вишивана»

Участь в обласній
агропромсловій виставці
«Агро Поділля - 2018»

Участь студентів у ХХІ
зльоті студентських
лідерів аграрної освіти

«Агрономія»

Степанишина
Руслана
Кирилюк Ігор, група
А-321

«Право»

Вінярська Марія,
група П-211

1

4

5

6
7

8

День відкритих дверей
Проведено І відбірковий етап
конкурсу «Кращий куратор
навчальної групи - 2018»;
переможець –
Мацарська В.Б.
Участь у «Науковому пікніку у
вишиванках», організованому
ПДАТУ
Проведено традиційну зустріч
випускників коледжу
Участь студентів першокурсників
в екскурсії «Я – студент

Участь у загальноміській
акції «Ланцюг миру»
Участь студентів у
спортивно-розважальній
грі «Козацькі забави»
Обласна олімпіада з історії
України

Всеукраїнський тиждень
права

ІІ місце
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9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

туристичного міста»
Урочисті заходи з нагоди Дня
працівника освіти
Участь у фестивалі
творчості,організованим ПДАТУ
«Агроуніфест - 2018»
День української писемності та
мови
Європейський день мов
Акція «Посади рослину»
Техно-квест «Курчат рахують
восени»
Агроквест -2018
Виховний захід «Молодь обирає
здоров’я»
Зустріч з ветеранами-воїнами АТО
«Тобі, солдате, доземно уклонюсь»
Акція до Дня святого Мимколая
Святковий захід «Прикраси
новорічну ялинку»
Різдвяний концерт

Обласна олімпіада з
української мови

«Право»

Вінярська Марія,
група П-211

ІІІ місце
Гран-прі

Обласна олімпіада з
німецької мови

«Право»

Шубчик Юлія, група
П-311

ІІ місце
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Спортивні досягнення студентів коледжу:
1. Проведено секційну роботу з таких видів спорту:


Волейбол (ю);



Волейбол (х);



Баскетбол (ю);



Баскетбол (д);



Міні-футбол;



Настільний теніс;



Легка атлетика;

2. Брали участь в чемпіонаті міста серед ВНЗ I-II рівнів акредитації:


Волейбол (хл.) – I місце;



Волейбол (д.) – II місце;



Баскетбол (хл.) – II місце;



Баскетбол (д.) – IV місце;



Міні-футбол – II місце;



Настільний теніс – II місце;

3. Взяли участь у зональних Всеукраїнські змагання з волейболу серед
студентів аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації у м. Мирогоща:


Команда Коледжу ПДАТУ (ю.) – I місце;



Команда Коледжу ПДАТУ (д.) –II місце;

4. Взяли участь у фінальних Всеукраїнські змагання з волейболу серед
студентів аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації у м. Білгород-Дністровський
Одеської обл.:


Команда Коледжу ПДАТУ (ю)- II місце;

5. Проведено одноденні туристичні походи з студентами I-II курсів;
6. Брали участь у Відкритій першості Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка з баскетболу 3х3 у рамках
обласних комплексних:


Команда Коледжу ПДАТУ (д.) – II місце;
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7. Взяли участь у легкоатлетичному пробігу вулицями міста "Біг заради
здоров’я":


Студентка Коледжу ПДАТУ Підкулько Юлія (П-111) посіла III

місце;
8. Взяли

участь у спортивно-розважальній грі "Козацькі забави",

присвячені Дню захисників України та святу Покрови;
9. Провели Першість коледжу серед відділів:


Волебол (ю.);



Волейбол (д.);



Баскетбол (ю.);



Баскетбол (д.);



Міні-футбол;



Настільний теніс;



Шашки;



Легкоатлетичний крос;

10. Жовтень-листопад 2018 року були проведенні обласні Спортивні
ігри серед студентів коледжів І-ІІ рівнів акредитації. У підсумку команда
Коледжу ПДАТУ посіла ІІ місце.
11. Грудень 2018 року команда Коледжу ПДАТУ прийняла участь у
першому

кубку міста Кам’янець-Подільський з рукопашу «СПАС» , що

відбувся на базі Подільського державного аграрно-технічного університету.
12. Першість України з волейболу серед команд ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, команда Коледжу ПДАТУ посіла ІІ місце.
7.2.6. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в коледжі постійно знаходилася в центрі
уваги дирекції і проводилася протягом усього навчального року.
Акценти в цій роботі полягають у максимальному наближенні
інформативності безпосередньо до майбутнього абітурієнта:
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-

викладачі коледжу взяли активну участь у роботі ярмарків

професій, організованих обласним центром зайнятості населення в усіх
районах області;
-

18 мобільних груп викладачів і студентів виїжджали в школи і

заклади профтехосвіти;
-

випускникам шкіл району та області 2018 року надіслано 920

персональних запрошень на навчання;
-

студенти й викладачі систематично відвідували храмові свята на

яких презентували спеціальності навчального закладу;
-

участь у загальноміських заходах із профорієнтаційною метою;

-

оновлено агітаційні борди на території коледжу;

-

виготовлено і розповсюджено понад 4500 примірників рекламної

продукції;
-

організовано публікації в періодичній пресі;

-

розміщено агітаційний ролик на міському ринку;

-

проведено День відкритих дверей;

-

завжди оновлюється агітаційна продукція на сайті коледжу.

7.2.7. Господарська робота
1. Встановлено пластикові вікна в гуртожитках та навчальних корпусах
53 шт. на суму 188600,00 грн.
2. Закуплено меблі для облаштування навчальних кабінетів та
лабораторій на суму 53570,00 грн.
3. Відремонтовано душові кімнати в гуртожитку №1, та гуртожитку №
2 чоловічу та жіночу вбиральню у ветеринарному корпусі, лабораторію та
майстерню на суму 58500,00 грн.
4. Закуплено з/б плити для благоустрою території, на суму 37440,00
грн., та закінчено монтаж бетонної огорожі на території коледжу.
5. Здійснено заміну електрообладнання на НПЦ с. Довжок на суму
15140,00 грн.
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6. Виготовлено технічні паспорти на будівлі та споруди на суму
58461,00 грн.
7. Проведено благоустрій прилеглої території до гуртожитків №1, 2 по
пр. Грушевського 68, 70.
8. Замінено пожежні гідранти на суму 14240,00 грн.
9. Придбано 13 комп’ютерів для навчальних цілей на суму 30000 грн.
10. Придбано 10 мікроскопів для лабораторій відділення «Ветеринарна
медицина».
11. Зроблений ремонт коридору на 3-му поверсі головного корпусу
коледжу та сходинкових маршів.
10. Зроблені ремонти у 3-х аудиторіях головного корпусу, відділі
кадрів, кабінеті психологічного розвантаження.
11. Поточний ремонт гуртожитків №1 та №2.
12. Ремонт каналізації гуртожитку №2 підвального приміщення.
13. Ремонт актової зали (фарбування).
14. Заміна світильників у головному корпусі 3-го поверху (17 шт.).
15. Заміна світильників у лабораторному корпусі 1-го поверху (17 шт.).
16. Закуплено 21 вогнегасник для навчальних корпусів та гуртожитків.
7.2.8. Фінансова діяльність
За 2018 рік по загальному фонду отримано фінансування в сумі 19416,9
тис. грн., які використано:
На заробітну плату – 10824,8 тис. грн.
На нарахування на заробітну плату – 2372,9 тис. грн.
Харчування дітей-сиріт – 325,7 тис. грн.
Предмети обладнання та інвентар – 8,7 тис. грн.
На воду і водовідведення – 300 тис. грн.
На теплопостачання – 948 тис. грн.
Електроенергія – 300 тис. грн.
Стипендія – 4225,1 тис. грн.
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На літературу, придбання одягу, матеріальну допомогу дітям-сиротам –
93,7 тис. грн
По загальному фонду коштів на капітальний ремонт кошторисом на
2018 рік не передбачалося.
Протягом 2018 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 2018 рік надійшло коштів 4106,2 тис. грн. в
тому числі:
Від платного навчання – 1379,9 тис. грн.
Від господарської діяльності – 2694,4 тис. грн.
Від оренди майна – 31,9 тис. грн..
На протязі 2018 року кошти використовувалися:
На виплату заробітної плати та нарахування на придбання матеріалів
(ППМ, господарські товари та обладнання, медикаменти, оплата послуг,
відрядження,

комунальні

послуги:

вода,тепло,електроенергія,газ),інші

виплати та капітальні видатки.
За 2018 рік заборгованість по всіх видах виплат відсутня.
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7.3.

ЗВІТ

КІЦМАНСЬКОГО

КОЛЕДЖУ

ПОДІЛЬСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.3.1. Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять такі відділення:
 відділення № 1 («Ветеринарна медицина», «Геодезія та землеустрій»);
 відділення

№

2

(«Агрономія»,

«Облік

і

оподаткування»,

«Менеджмент», «Право»).
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями
на підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2018-2025 рр.
Таблиця 7.21
Напрями підготовки та спеціальності
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Галузь знань
2
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
19 Архітектура та
будівництво
08 Право

Спеціальність
3
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
081 Право

201 Агрономія (Виробництво і
переробка продукції
20 Аграрні науки та рослинництва)
продовольство
201 Агрономія (Організація та
технологія ведення
фермерського господарства)
21 Ветеринарна
211 Ветеринарна медицина
медицина

Кваліфікація
Бухгалтер

4

Організатор
виробництва
Технік-землевпорядник
Молодший спеціаліст з
права
Агротехнік
Фахівець з організації та
ведення фермерського
господарства
Фельдшер ветеринарної
медицини

У 2018 року набір студентів проводився відповідно до нового переліку
спеціальностей.
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Таблиця 7.22
Ліцензовані обсяги прийому

2. 19 Архітектура та
будівництво
3.

20 Аграрні науки
та продовольство

4. 21 Ветеринарна
медицина
5.

08 Право

5

25

30

073 Менеджмент

30

-

193 Геодезія та
землеустрій

50

25

25

20

25

-

201 Агрономія
(Виробництво та
переробка
продукції
рослинництва)
201 Агрономія
(Організація і
технологія ведення
фермерського
господарства)
211 Ветеринарна
медицина

60

081 Право

40

25

Заочна

07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

4

Денна

3

Номер
сертифіката,
термін дії
ліцензії

8

9

10

І

39

39

-

І

38

38

-

№
від І

56

56

-

І

51

51

-

І

42

42

-

І

141 141 -

І

70

6
НД 2593768
01.07.2025
НД 2593769
01.07.2025

Ліцензія
636463
10.06.15р

Контингент
студентів

Рівень
акредитації
Всього

2

Заочна

1
1.

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

Ліцензія №
636463 від
10.06.15р

Ліцензія №
636463 від
10.06.15р
Ліцензія №
636463 від
10.06.15р

7

53

17

Таблиця 7.23
Контингент студентів за спеціальностями відповідно до переліку 2011 р.
1. 0305 Економіка та
підприємництво
2. 0306 Менеджмент
і адміністрування
3. 0801 Геодезія та
землеустрій

5.03050901
Бухгалтерський облік
5.03060101 Організація
виробництва
5.08010102
Землевпорядкування

4. 0901 Сільське
господарство і
лісництво
5.

25

30

30
50

25

5.09010103 Виробництво і
переробка продукції
рослинництва

25

20

5.09010102 Організація і
технологія ведення
фермерського
господарства

30

20

НД 2593768
01.07.2025
НД 2593769
01.07.2025

І

-

-

І

5

5

14

14

І

15

15

І

7

7

Ліцензія
№
636463
від І
10.06.15р
Ліцензія №
636463 від
10.06.15р
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6. 1101 Ветеринарія

5.11010101 Ветеринарна
медицина

60

7. 0304 Право

5.03040101
Правознавство

40

25

Ліцензія №
636463 від
10.06.15р
Ліцензія №
636463 від
10.06.15р

І

39

39

І

13

9

4

Таблиця 7.24
Контингент студентів за спеціальностями відповідно до переліку 2015 р.
1.

071 Облік і
07 Управління та оподаткування
2. адміністрування 073 Менеджмент
3. 19 Архітектура
та будівництво
4.
20 Аграрні
5. науки та
продовольство
6. 21 Ветеринарна
медицина
7.

08 Право

193 Геодезія та
землеустрій
201 Агрономія
(Виробництво та переробка
продукції рослинництва)
201 Агрономія
(Організація і технологія
ведення фермерського
господарства)

25

30

30
50

25

25

20

30

20

211 Ветеринарна
медицина

60

081 Право

40

25

НД 2593768
І
01.07.2025
НД 2593769
І
01.07.2025
Ліцензія
№
636463
від І
10.06.15р
Ліцензія №
636463 від
10.06.15р

Ліцензія №
636463 від
10.06.15р
Ліцензія №
636463 від
10.06.15р

39

39

-

33

33

-

42

42

-

І

36

36

-

І

35

35

-

І

102

102

-

І

57

44

13

Контингент студентів на 01.01.2019 р. становить: денної форми
навчання 420 осіб, в тому числі за державний бюджет навчаються 377 осіб
(89,76 %), на контрактній основі – 60 особи (10,24 %), заочно форми
навчання – 17 осіб.
7.3.2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Кадровий

склад

педагогічного

персоналу

повністю

забезпечує

навчальний процес у коледжі (табл. 7.2).

Характеристика педагогічного складу
№
Показники
з/п
1.
Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб

Таблиця 7.25
Кількість
68
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

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»

Підвищення кваліфікації та стажування
№
1.

Прізвище
ім’я по
батькові
Бабюк
Василь
Миколайович

Термін
Посада
підвищенн
я
завідувач 12.03.2018відділення, 23.03.2018
викладач

2.

Бабяк
Діна
Леонідівна

викладач

04.12.201704.01.2018

3.

Біблюк
Любов
Іванівна

викладач

12.03.2018
–
12.04.2018

4.

Дмитрюк
Василь
Григорович

викладач

12.03.201823.03.2018

5.

Іванцин
Світлана
Євгенівна

6.

Король
Леся Іванівна

викладач

04.12.201704.01.2018

7.

Костинюк
Сніжана

викладач

04.12.201704.01.2018

завідувач 12.03.2018
відділення, –
викладач 12.04.2018

Місце підвищення
Інститут післядипломного
навчання керівників і
спеціалістів ветеринарної
медицини Білоцерківського
НАУ
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Навчально-науковий
Інститут підвищення
кваліфікації та
перепідготовки Подільського
державного аграрнотехнічного університету
Інститут післядипломного
навчання керівників і
спеціалістів ветеринарної
медицини Білоцерківського
НАУ
Навчально-науковий
Інститут підвищення
кваліфікації та
перепідготовки Подільського
державного аграрнотехнічного університету
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення

2
2
1
7
15
17
19
8
9

Таблиця 7.26

Примітка
Свідоцтво №
СПК 00493712
/00000296-18
Свідоцтво №
12 СПВ 067395

Свідоцтво №
СС22769675
/000144-18

Свідоцтво №
СПК 00493712
/00000295-18
Свідоцтво №
СС22769675
/000143-18

Свідоцтво №
12 СПВ 067392

Свідоцтво №
12 СПВ 067394

415
Василівна
Палагнюк
Василь
Дмитрович
Пілат
Ірина
Василівна

викладач

15.01.201826.01.2018

викладач

04.12.201704.01.2018

10. Ружицька
Юлія
Валеріївна
11. Савчук
Валентина
Іллівна

викладач

29.01.201809.02.2018

викладач

04.12.201704.01.2018

12. Савчук
Ірина
Іванівна

викладач

04.12.201704.01.2018

13. Сорохан
Аліна Іванівна

викладач

04.12.201704.01.2018

14. Тарновецька
Лариса
Дмитрівна

викладач

04.12.201704.01.2018

15. Федорюк
Богдан
Вікторович

викладач

15.01.201826.01.2018

Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області

Свідоцтво №21
Свідоцтво №
12 СПВ 067393

Свідоцтво №306
Свідоцтво №
12 СПВ 067386

Свідоцтво №
12 СПВ 067391

Свідоцтво №
12 СПВ 067390

Свідоцтво №
12 СПВ 067389

Свідоцтво №22

7.3.3. Навчальна робота
Таблиця 7.27

Контр

Держ.

Заочна
форма

Всього

Контр.

Всього

Держ.

На основі
диплому
кваліфікова
ного
робітника

Контр.

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти*
Держ.

Контр.

Держ.

Всього

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Всього

Результати прийому в 2018 році

Всього

9.

Спеціальність

8.

кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області

416
071
Облік
і
оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та
землеустрій
201 Агрономія
081 Право
211 Ветеринарна
медицина
Разом

11

11

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
9

9
9

9
9

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

21
15
39

18
8
34

17
8
30

1
4

7
5

2
4

5
1

3
-

3
-

-

-

-

-

105

89

83

6

13 7

6

3

3

-

-

-

Таблиця 7.28
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році

Шифр та назва спеціальності
5.03050901 бухгалтерський облік
5.03060101
організація
виробництва
5.03040101 правознавство
5.08010102 землевпорядкування
5.09010103
виробництво
і
переробка продукції рослинництва
5.09010102
організація
і
технологія ведення фермерського
господарства
5.11010101 ветеринарна медицина
Всього:

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
всього
контрак
бюджет контракт бюджет
т
8
8
5

5

15
15

3
15

7

7

9

9

41
100

38
85

12
-

3
15

Всього випущено 100 спеціалістів за денною формою навчання.
Таблиця 7.29

5.03050901
бухгалтерський облік
5.03060101

Якісний
показник
навчання

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

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів

47

99,87 64,59

3,94

3

16,4

6,5

25

100

4,05

3

15,6

5,6

70,3
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організація
виробництва
5.03040101
правознавство
5.08010102
землевпорядкування
5.09010103
виробництво
і
переробка продукції
рослинництва
5.09010102
організація
і
технологія
ведення
фермерського
господарства
5.11010101
ветеринарна медицина
Загалом:
5.03050901
бухгалтерський облік
5.03060101
організація
виробництва
5.03040101
правознавство
5.08010102
землевпорядкування
5.09010103
виробництво
і
переробка продукції
рослинництва
5.09010102
організація
і
технологія
ведення
фермерського
господарства
5.11010101
ветеринарна медицина
Загалом:

54

99,6

63,9

3,8

4

18,1

6,5

68

99,9

54,4

3,7

4

19,2

6,4

64

100

57,9

3,8

4

17,3

5,9

30

99,8

56,7

3,75

3

18,1

6,3

148

100

67,36

3,9

7

17,7

3,5

436

99,85 62,07 3,82
28
Літня екзаменаційна сесія

17,5

5,8

45

100

67,3

4,03

3

15,2

4,2

20

99,57 65,6

4,03

2

14,3

3,2

57

100

66

3,84

4

15,4

4,6

62

100

58,3

3,74

4

16,1

6,2

60

100

61,06

3,85

4

15,7

5,8

29

100

56,65

3,75

3

15,4

5,4

148

98,4

67,74

3,97

7

16,1

3,2

421

99,65 63,47

3,88

27

15,5

4,7

Зимову екзаменаційну сесію здавало 436 студентів, якісний показник
62,07%, літню екзаменаційну сесію здавав 421 студент, якісний показник
63,47%.
Виробничі та навчальні практики у Кіцманському коледжі ПДАТУ
проводяться згідно Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України № 93 від 08.04.1993 року.
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Для ефективного проходження виробничих практик навчальний заклад
заключив ряд договорів з аграрними підприємствами району, області та ряду
сусідніх областей, а саме:
Відділ Держгеокадастру у Снятинському районі, Заставнівська міська
рада, Відділ Держгеокадастру у Кіцманському районі, ПП "Кайлас-К", ПП
"Всесвіт-Зем", ТзОВ "Брук-Бет", ТзОВ "АТЗТ Мирне", СВК "Зоря", Головне
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Вижницька
РДЛВМ, Хотинська РДЛВМ, Снятинська РДЛВМ, Коломийська РДЛВМ,
ТзДВ "Буковинаплемсервіс", ТОВ "Припруття", ТзОВ "Глобус КО",
Кіцманська міська рада, ТОВ Валявське", Кіцманська РДЛВМ, СтзОВ
"Колосок-2", ФГ "Горлиця-БІФ", Глибоцька РДЛВМ, Українська науководослідна станція карантину рослин ІЗР НААН, ТОВ "Подільський господар",
СВПК "Перемога", ФГ "Нова АВК".
Виробничі та навчальні практики проходяться студентами згідно
графіку навчального процесу та графіку практичного навчання.
Коледж має ліцензію МОН на підготовку робітничої професії "Водій
категорії "В".
Студенти мали можливість отримати свідоцтва на наступні робітничі
професії:


4144 Діловод



6131 Озеленювач



6121 Оператор з ветеринарного оброблення тварин



4112 Оператор комп’ютерного набору



6121 Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

7.3.4. Методична робота
Методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі
є важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки
фахівців і включає:
- навчально-організаційні документи циклових комісій;
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- навчально-методичну документацію з напряму (спеціальності);
- навчально-методичну документацію з дисципліни;
- інформаційне забезпечення освітнього процесу (підручники і
навчальні посібники, дидактичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні
програми з навчальних дисциплін тощо).
Для організації освітнього 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
спеціальностей.

викладачами
Під

час

з

дисциплін

створення

для

студентів

навчально-методичної

конкретних
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.
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 освітнього 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 навчальної

роботи

Лакуста Т.І. Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану,
який затверджується на початку навчального року.
Важливою складовою педагогічної майстерності викладача є творчий
потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація. Творчий
потенціал викладача визначається вмінням зрозуміти проблеми вихованців,
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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

викладачів-

наставників.
Шляхи

активізації

навчально-пізнавальної

діяльності

студентів

інноваційними методами і прийомами інтегрованого навчання під час
проведення відкритих занять продемонстрували Куспис О.І., Карасьова М.В.,
– викладачі історії, Хімчинська Ж.О. – викладач хімії, Антощук Г.О.–
викладач землевпорядних дисциплін, Король Л.І., Мамаєвська Л.О.,–
викладачі економічних дисциплін, Іванцин С.Є. – викладач агрономічних
дисциплін та інші.
У 2018 році з педагогічного колективу атестувалось 11 викладачів. З
них підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 5
викладачів, з них 2 атестувались на відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню «викладач-методист». Одному викладачу присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії» присвоєно 2 викладачам; 3
викладачам присвоєно другу кваліфікаційну категорію.
Таблиця 7.30
Методичне забезпечення
№
з/п
1.

Циклова комісія
Гуманітарних дисциплін

Методичне
забезпечення, %
100
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Природничо-математичних,фізичної культури та ЗВ
Агро-механічних дисциплін
Ветеринарних та зоотехнічних дисциплін
Юридичних дисциплін
Економічних дисциплін
Землевпорядних дисциплін

100
100
100
100
100
100

7.3.5. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріальна база в цілому відповідла вимогам навчального процесу.
Підготовка спеціалістів проходила 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 1120 осіб.
Всі кабінети та лабораторії обладнано необхідними приладами,
меблями навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами.
Кабінети і лабораторії оформлені у відповідності до Закону України
“Про

мови”.

Оформлення

кабінетів

відповідало

профілю

кабінетів,

естетичним вимогам.
В

навчальному

закладі

функціонував

кабінет

психологічного

розвантаження.
В кожному кабінеті оформлено методичні поради, інструкції з техніки
безпеки, рекомендації до самостійної роботи, інструктивні та нормативнозаконодавчі акти, кваліфікаційні вимоги з дисциплін.
Проведено відповідну робота з забезпечення технічними засобами
навчання. Для розмноження документів, методичних матеріалів працювало
чотири копіювальних апарати.
Заняття фізичною культурою та спортом проходили 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 150 га землі. Для
проведення механізованих робіт використовувалися 2 трактори, вантажний
автомобіль, с.-г. машини - 7, інша техніка.
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Для послуг студентів функціонувало два гуртожитки на 300 місць.
Таблиця 7.31
Начальні корпуси коледжу
№
Адреси основних
з/п навчальних корпусів
1
2
1

Миколайчука,3

2

Миколайчука,12

3

Сковороди,4A

Власник майна

Документ на право власності

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

Стан соціально-побутової сфери
Назви приміщень
за функціональним призначенням
Площа всіх використовуваних приміщень, всього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
всього аудиторний фонд
спортивні зали.
Приміщення для науково-педагогічного
персоналу
Службові приміщення
Бібліотека, у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Медичний пункт

Загальна площа
приміщень, м²

Таблиця 7.32
У тому числі
Власна,
Орендо
м²
вана, м²

15252

15252

-

8946
8712
234

8946
8712
234

-

128

128

-

991
432
4401
340
14

991
432
4401
340
14

-

7.3.6. Організаційна робота
З метою планомірності в роботі навчального закладу в коледжі
функціонували адміністративна рада, методична рада, педагогічна рада, рада
студентського самоврядування і засідання циклових комісій.
Адміністративна рада засідала щопонеділка і вирішувала поточні
питання адміністративної, господарської та педагогічної діяльності.
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Педагогічна рада засідала один раз на два місяці і розглядала основні
питання педагогічної діяльності, роботу циклових комісій, окремих
лабораторій та кабінетів.
Методична рада засідала один раз на два місяці і вирішувала питання
методичного характеру.
Рада студентського самоврядування засідала щомісяця і вирішувала
поточні питання студентського колективу.
Кожного місяця відбувалося засідання циклових комісій, на яких
розглядалися питання функціонування і діяльності циклових комісій та
шляхи покращення викладання окремих дисциплін.
Один раз в рік проводилися загальні збори трудового колективу, на
яких обов’язково заслуховується звіт директора про виконану роботу.
7.3.7. Виховна та спортивно-масова робота
Сучасні політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, а
також глобальні перетворення в освітній галузі обумовили нові підходи у
виховній роботі коледжу, яка впродовж навчального року була спрямована
на виховання свідомих, соціально активних громадян, творців гармонійних
відносин у всіх сферах суспільного життя, життєво компетентних фахівців,
здатних створювати і впроваджувати в життя найновіші технології.
Серед основних завдань у виховній роботі зі студентською молоддю
пріоритетними стали:


виховання вільно думаючої особистості з глибоким почуттям

патріотизму та чіткою громадянською позицією;


формування

національної

свідомості,

мовної

та

правової

толерантності,

життєвої

культури студентів;


розвиток

моральності,

духовності,

компетентності;озброєння студентів універсальними навичками вирішення
життєвих та професійних завдань;розкриття творчого потенціалу студентів та
їх всебічний розвиток.
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Виховна

діяльність

у

коледжі

здійснювалася

відповідно

до

пріоритетних напрямків, визначених Концепцією національно-патріотичного
виховання. Відповідно до їх основних положень було розроблено план
виховної роботи, плани виховної роботи класних керівників та вихователя.
Морально-етичне виховання було спрямоване на розвиток пізнавальної
діяльності студентів, антиалкогольну та антинаркотичну пропаганду,
розвиток здорового способу життя, залучення студентів до проведення
змістовного дозвілля, спортивних змагань, олімпіад, екскурсій.
За основними напрямами виховної роботи проведено позанавчальні
заходи різного спрямування, основні з яких висвітлюються на сайті коледжу.

Таблиця 7.33
Проведення виховних заходів
Заходи, проведені
№
технікумом/коледж Обласні
з/п
ем
Проведення
урочистої лінійки
1.
присвяченої дню
знань.
2. Посвята в студенти
Зустріч з учасниками
3.
АТО
Проведення свята з
4. нагоди дня
працівників освіти
Проведення дня
студентського
5.
самоврядування та
свята день студента
Відзначення дня
української мови та
6.
писемності в
технікумі.
Проведення
7. конкурсу «таланти
твої,

Всеукраїські
/регіональні

Відділення

ПІБ/група

№1, №2

всі

№1, №2
№1

І курси

№1, №2

всі

№1, №2

всі

№1, №2

І-ІІ курси

№1, №2

В-12
В-11
ТЗП-12

Досягнення

ІІ курси

І місце
ІІІ місце
ІІ місце
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першокурснику...»
для ст. І – ІІ курсу
День пам’яті жертв
голодоморів. Участь
8. у Всеукраїнській
акції «Запали
свічку»
Мітинг до Дня
9. Героїв Небесної
Сотні
Конкурс поезії
10 Тараса Григоровича
Шевченка
Проведення
урочистого свята з
нагоди
11.
міжнародного
жіночого дня 8
березня.
Організація
екскурсій історико12 краєзнавчого та
природничого
спрямування

Проведення
святкової зустрічі з
13.
випускниками
технікуму.

Проведення свята з
нагоди вручення
14.
дипломів молодшого
спеціаліста.

15. Благодійні акції

МБО-11
ТР-11

ІІ місце
ІІІ місце

І курси

грамоти

№1, №2
Студентськ
а рада
№1, №2
Студентськ
а рада
№1, №2

№1, №2

№1, №2

І-ІІ курси

«Агротехно
логії»
«Ветеринар
на
медицина» 54 чол.
78 чол.
«Менеджме 18 чол.
нт та
15 чол.
бухгалтерс 20 чол.
ький облік»
«Правознав
ство»
«Землевпор
ядкування»
«Агротехно
логії»
«Ветеринар
на
медицина»
«Менеджме
нт та
бухгалтерс
ький облік»
«Правознав
ство»
«Землевпор
ядкування»
Студентськ

8090 грн.
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16.

«Загін милосердя»

а рада

Тематичні виховні
години

№1, №2
«Правознав
Конкурс «Студент
ПВ-21 Гикова
ство»
року»
Катерина

17.
Секційне засідання
«Міжособисті
обласного
сні стосункт в
методичного
педагогічному
та
18. об’єднання
студентському
практичних
середовищі».
психологів:
19.

4 місце

сертифікат

Участь у фестивалі
« Агрофест»

дипломи

Куратори разом з викладацьким колективом та практичним психологом
організовували проведення виховних, тематичних годин, поза навчальних
виховних заходів, надавали допомогу студентам у формуванні студентського
колективу, постійно співпрацювали із студентським активом та органами
студентського

самоврядування.

спостереження,

індивідуальна

Проводилися

робота

зі

психолого-педагогічні

студентами,

які

вимагають

підвищеної педагогічної уваги. У всіх навчальних групах проводилися
обов’язкові тематичні виховні години під гаслом «Твоє здоров‘я – в твоїх
руках»: «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички та їх вплив на здоров‘я
людини», «Свідома молодь проти наркотиків!», «СНІД – чума ХХ та ХХІ
століття» та інші. Також організовано постійно діючу виставку студентських
тематичних стіннівок «Молодь обирає здоровий спосіб життя». У всіх
навчальних групах проводилися виховні години громадянського, моральноправового, превентивного напряму за тематикою – «Від прав дитини – до
обов’язків громадянина»: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», Як
діяти у ситуації ризику», «Міфи і реальності працевлаштування за
кордоном», «Сучасні молодіжні субкультури».
З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у
навчальному закладі розроблено соціальний паспорт студентів коледжу, що
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містить банк даних за відповідними соціальними категоріями: пільгові
категорії студентів (інваліди дитинства; сироти на повному державному
забезпеченні, особи з числа дітей-сиріт, діти-сироти, які знаходяться під
опікою; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з
малозабезпечених сімей; студенти-батьки); «група ризику», що включає
студентів схильних до асоціальної поведінки, та тих, хто потребує
педагогічної корекції; категорії студентів, стосовно сім’ї ( діти, в яких один з
батьків загинув під час виконання службових обов’язків; батьки-інваліди;
діти-напівсироти; студенти з багатодітних сімей; діти, які проживають в
неповних сім’ях);
Для підвищення педагогічної майстерності кураторів та викладачів
налагоджено систему заходів з удосконалення психолого-педагогічної та
методичної підготовки: - педагогічні читання: «Педагогічна майстерність
викладача - запорука взаєморозуміння між викладачем та студентом»,
«Гендерне виховання», «Лідер, форми лідерства»,

«Як адаптуватись у

колективі», «Вчимося бути толерантними».
Різноманітні інноваційні форми роботи зі студентами у поза
навчальний час сприяли формуванню їх національної свідомості. Студенти
приймали участь у різних конкурсах та фестивалях та займали призові місця.
Осередком спортивно-оздоровчої роботи коледжу було залучення
більшої кількості студентської молоді до занять спортом. Формування потреб
здорового способу життя та спортивні амбіції студентів задовольнялися
можливостями, до яких входять оснащені велика спортивна та тренажерна
зали, літній спортивний майданчик. За результатами змагань сформовано
збірні команди, що беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських
універсіадах та спартакіадах із різних видів спорту серед ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації й посідали призові місця.
Особливу роль приділялося розвитку студентського самоврядування,
залученню студентів до суспільно-корисної діяльності, що допомагає
формуванню їх активної життєвої позиції. Студентська організація створила
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загін «Милосердя». Силами студентів та викладачів проводилися різні
благодійні акції. Протягом навчального року на засіданнях студентської ради
були розглянуті питання, пов’язані із захистом прав студентів та надання їм
допомоги в складних життєвих ситуаціях.
Позанавчальні виховні заходи та результативність системи виховної
роботи коледжу, гуртожитків, клубів поза навчальної діяльності постійно
висвітлювалися в новинах на сайті коледжу, районній і обласній пресі.
Таблиця 7.34
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
№
з/п
1
2

Заходи, проведені
коледжом
Першість з міні-футболу
серед академічних груп
Першість з міні-футболу
серед відділень

3

4
5

Першість з
легкоатлетичного кросу
серед академічних груп
Першість з
легкоатлетичного кросу
серед відділень

6
7

Першість з тенісу
настільного серед відділень

10
11
12

Першість з міні-футболу
серед ЗВО І-ІІр.а.
Першість з міні-футболу
серед ЗВО І-ІІр.а.
(дівчата)

Всеукраїнські
/регіональні

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

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

Першість з легкої атлетики
серед відділень

8
9

Обласні

Першість з легкої
атлетики серед ЗВО І-ІІ
р.а
Першість з тенісу
настільного серед ЗВО І-ІІ
р.а

Першість з гирьового
спорту серед відділень
Першість з гирьового
спорту серед ЗВО І-ІІ р.а

І місце
"Ветеринарна
медицина"
5 місце
І місце
"Ветеринарна
медицина"
4 місце
І місце
"Землевпорядкування
6 місце
І місце
"Ветеринарна
медицина"
І місце
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13

Першість з вільної боротьби
серед відділень

14
15

І місце
"Агротехнології"

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

І місце
І місце
"Ветеринарна
медицина"

Першість з волейболу
серед відділень юнаки
Першість з волейболу
серед ЗВО І-ІІ р.а. юнаки

16
17

18

І місце
Всеукраїнські спортивні
ігри серед аграрнихЗВО
І-ІІ р.а. з волейболу
юнаки
Всеукраїнські спортивні
ігри серед аграрнихЗВО
І-ІІ р.а. з волейболу
дівчата

12місце

12місце

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі
регламентувалася чинними законами та положеннями про фізичну культуру
та спорт у вищих навчальних закладах.
Зміст фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи складали
масові

фізкультурно-оздоровчі,

спортивні

військово-патріотичні,

пропагандистські заходи, що розроблялися керівником фізичного виховання,
радою спортивного клубу, кабінетом з фізичного виховання на поточний
навчальний рік. Такими заходами були змагання між академічними групами
перших курсів з метою відбору у спортивні секції, змагання між курсами,
відділами, відкриті турніри, товариські зустрічі, заходи проведені в рамках
декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін, фізичного
виховання та Захисту Вітчизни, Олімпійського тижня, тижня фізичної
культури присвячені знаменним і історичним датам і т.і. .
У 2018 р. було проведено низку запланованих заходів: змагання з мініфутболу, легкоатлетичного кросу, гирьового спорту та волейболу серед груп
нового набору, перетягування линви, легкої атлетики, яка включала шість
видів: біг 100м, 400м,1500м, естафетний біг 4х100м, штовхання кулі, стрибки
в довжину з розбігу. Кількість студентів, які активно брали участь у
запланованих фізкультурно-оздоровчих та

спортивно-масових заходах
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становить 392 особи. Переможці змагань були нагородженні спортивними
грамотами, медалями.
Щодо спорту, то в коледжі культивуються такі види як футбол та мініфутбол, волейбол (юнаки та дівчата), легка атлетика, настільний теніс,
гирьовий спорт,

легкоатлетичний крос. Для цього налагоджена робота

спортивних секцій з перелічених видів спорту, яка охоплювала 119 студентів,
що систематично відвідували тренування і працюють над досягненням
спортивного результату.
Викладачі фізичного виховання коледжу у цьому навчальному році
більше уваги приділяли ігровим 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 2018 р. серед студентів коледжу були проведенні змагання з
волейболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу з метою набору
у секції, 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.
Спортивним клубом коледжу були проведенні такі спортивні заходи
районного масштабу:


Змагання з волейболу та настільного тенісу;



Відкритий кубок Кіцманського району з гирьового спорту;



В рамках районних сільських спортивних ігор волейбол ;



Спартакіада з легкої атлетики серед школярів району;



Районна спартакіада допризовної молоді;
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Брали участь в Міжобласному турнірі з волейболу на кубок Героя
України Володимира Івасюка.
В змаганнях обласного рівня брали участь команди з гирьового спорту
– 5 місце, відкритий чемпіонат Кіцманського району – ІІІ місце.
Окрім

секційної

роботи

проводилася

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.
7.3.8. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова функціонування
навчального закладу мала кілька пріоритетних завдань, зокрема:


організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх

навчальних закладах;


рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації;



участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;



проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів;

Налагоджено взаємодія навчального закладу із органами управління
освітою районів міста Кіцмань та Чернівецької області.
Забезпечувалося оперативне та об’єктивне поширення інформації про
діяльність навчального закладу шляхом:
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розповсюдження інформаційних матеріалів коледжу поштою та

електронною поштою у загальноосвітніх закладах регіону, банківських
установах, на підприємствах, у організаціях; серед учасників пробного ЗНО;


розміщення листівок коледжу у громадському транспорті міста,

маршрутних таксі; аудіо та відеоматеріалів на регіональному радіо;


публікацій інформації на сайтах, у тому числі власному, у

друкованих ЗМІ;
До профорієнтаційної роботи залучено педагогічних працівників
юридичних дисциплін, економічних дисциплін, ветеринарних дисциплін,
землевпорядних
математичних

дисциплін,
дисциплін,

агрономічних

гуманітарних

дисциплін,

дисциплін,

природничо-

випускники

та

працівники коледжу.
При

проведенні

профорієнтаційних

заходів

використовувалися

різноманітні друковані (буклети, плакати, оголошення) та відео інформаційні
матеріали.
7.3.9. Фінансово-господарська діяльність
По загальному фонду коледж в 2018 році профінансовано на 100%,
капітальні видатки - не фінансувались.
Надійшло коштів по Спеціальному фонду в 2018 році – 2260490 грн.
Заборгованостей по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної
плати та стипендій в коледжі немає
Показники господарської діяльності показано в таблиці 7.35.
Таблиця 7.35
№ п/п

Господарська діяльність

Назва заходу
Виконання
Примітка
Житлово-побутові умови
Встановлення модуля Опалення всіх навчальних корпусів та
1.
котельні на твердому гуртожитків твердим паливом
паливі
Проведення
капітального та - частковий ремонт коридорів, сходів, кухонь в
2.
На
часткового ремонту: (вказати гуртожитках,
об’єкти)
- частковий ремонт коридорів, сходів, аудиторій в перспективу
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навчальних корпусах,
- теплотраси на дільницях «котельня-гуртожитки»
«котельня-навчальний корпус №1», «котельнянавчальний корпус №2»

передбачається
закупівля
кухонних
електроплит, заміна
Проведено щорічний Проведено косметичний ремонт :
3.
косметичний ремонт
- гуртожиток №1 (2-5 поверхи), №2 (3,4 поверхи), вікон, дверей,
тощо
(огляд, обстеження,
- сходових кліток гуртожитку №1, №2,
технічне обслуговування, - коридорів гуртожитку №1, №2,
вказати об’єкти,
- чистка пічок та димоходів в агро корпусі,
систематичність
- надвірних туалетів в навчальних корпусах №1,
проведення)
№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

4.

Здійснено заміну (вікон, Здійснено заміну:
дверей, сантехнічних
- 1 шт. вхідних дверей в гуртожитку №2
вузлів, меблів, кухонних - 6 унітазів в гуртожитку №1
плит тощо, вказати
- частина електричної проводки в навчальних
вартість)
корпусах та гуртожитках
- заміна стояків водопроводу в навчальному
корпусі №1
- заміна стояків водопроводу в гуртожитках №1
та №2
Навчально-матеріальна придбання літератури у бібліотеку навчального
закладу
база
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7.4.

ЗВІТ

НОВОУШИЦЬКОГО

КОЛЕДЖУ

ПОДІЛЬСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.4.1. Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять 2 (два) відділення:
 агроінженерне;
 транспортно-енергетичне.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профіл з 5 спеціальностей.
Напрями підготовки та спеціальності
№з/п
1

1

2

3

4

5

6

Напрям
2
0506
Енергетика та
енергетичне
машинобудування
14 Електрична
інженерія
0601 Будівництво
та архітектура
19 Архітектура та
будівництво
0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура
27 Транспорт
1001 Техніка та
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

Шифр та назва спеціальності
3
5.05060403 Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин та
установок

Таблиця 7.36
Кваліфікація
4

Механік

142 Енергетичне машинобудування
5.06010113 Монтаж, обслуговування
устаткування і систем газопостачання
192 Будівництво та цивільна інженерія
5.07010101 Організація та регулювання
дорожнього руху
275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва
208 Агроінженерія
5.09010103 Виробництво і переробка
продукції рослинництва

Технік з
експлуатації
устаткування
газових
об’єктів
Інженер з
безпеки руху

Технікмеханік

Агротехнік

201 Агрономія
5.09010301 Лісове господарство
205 Лісове господарство

Технік
лісового
господарства
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Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями
на підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2026р., 01.07.2019р.,
1.07.2028р.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на підставі Витягу
з рішення Акредитаційної комісії Додаток №3 від 12 червня 2018року
Протокол № 130.
Ліцензовані обсяги прийому 335 осіб.
Чергова акредитація 2019 р. з спеціальностей


142 Енергетичне машинобудування;



208 Агроінженерія
Таблиця 7.36

4

5

1.

14 Електрична
інженерія

142 Енергетичне
машинобудування

30

2.

19 Архітектура та
будівництво

192 Будівництво та
цивільна інженерія

100

3.

20 Аграрні науки
та продовольство

201 Агрономія

25

4.

20 Аграрні науки
та продовольство

205 Лісове
господарство

25

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

50

5.

27 Транспорт

Заочна

3

Денна

2

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Всього

1

Заочна

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцен
зовани
й
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

6

7

8

9

10

НД
№2393755
1 липня 2019
р.
НД
№2393756
1 липня
2026р
УД
№23006268
1 липня
2028р.
УД
№23006269
1 липня
2028р.
УД
№23006267
1 липня
2028р.

Контингент
студентів

І

22

22

-

І

26

26

-

І

65

65

-

І

23

23

-

І

36

36

-

436
20 Аграрні науки
та продовольство

6.

208 Агроінженерія

НД
№2393760
І
1 липня 2019
р.

105

139

127

12

Таблиця 7.37

2.
3.
4.
5.
6

5.09010301 Лісове господарство

0

НД №2393755
1 липня 2019

І

0

-

50

НД №2393756
1 липня 2026р

І

0

-

І

15

-

І

24

0

І

17

-

І

0

-

денна заочна

5.05060403 Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин та 30
установок
5.06010113 Монтаж, обслуговування
устаткування і систем
50
газопостачання
5.07010101 Організація та
регулювання дорожнього руху
50
5.10010201 Експлуатація та ремонт
машин і обладнання
агропромислового виробництва
5.09010103 Виробництво і переробка
продукції рослинництва

Заочна

1.

Код і назва спеціальності

Номер
сертифікату,
термін дії
ліцензії

Денна

№
з/
п

Ліцензований
обсяг

Рівень
акредитації

Контингент студентів за спеціальностями відповідно переліку 2007 р.

0

75

30

25

0

25

0

УД
№23006267
1липня 2028р.
НД №2393760
1 липня 2019
р.
УД
№23006268
1 липня 2028р.
УД
№23006269
1 липня 2028р.

Контингент студентів становить: денної форми навчання 243 особи в
тому числі за державний бюджет навчаються 239 осіб. (98,35 %), на
контрактній основі –4 особи (1,65%), заочної форми навчання 6 осіб в тому
числі на контрактній основі 6 осіб (100%)
7.4.2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Штатна чисельність педпрацівників показана в табл. 7.38.

№
з/п

Характеристика педагогічного складу
Показники

Таблиця 7.38
Кількість
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

47
0
1
0
0
5
5
4
18
13
8
3
1
1
3

Підвищення кваліфікації і стажування за навчальний рік пройшло 15
викладачів та майстрів практичного навчання. Один викладач Хрустінський
В.Б. підвищив кваліфікацію закінчивши навчання в магістратурі Подільського
ДАТУ за напрямом « Професійна освіта»
Таблиця 7.39
Підвищення педагогічної кваліфікації
№
з/
п

П.І.Б.

Посада

Термін
підвищення

Місце підвищення

1.

Піддубна Ліана
Василівна

Викладач
англійської
та німецької
мов

13-24.02.
2017

Інститут
післядипломного
навчання
Білоцерківського
НАУ

2.

Цмуз Тетяна
Петрівна

Викладач
математики
та
інформатики

17.09.16 –
26.02.17

КамянецьПодільський
нац.університет
ім.Огієнка

№
свідоцтва
про
підвищ.
СПК
00493712/
000094-17

СС
02125616/
2033-17
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3.

Гавловський
Олександр
Казимирович

Завідувач
відділення

27-31.03.
2017

4.

Шинкаренко
Валентина
Віталіївна

Викладач
зарубіжної
літератури

10-21.04.
2017

5.

Якубовський
Юрій Іванович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

6.

Кримчак
Володимир
Васильович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

7.

Смотрицький
Валентин
Валентинович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

8.

Танасійчук
Василь Адамович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

9.

Лісовий
Анатолій
Петрович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

10
.

Павлик
Анатолій
Павлович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

11
.

Гоцуляк
Тетяна
Анатоліївна

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

12
.

Свинар
Анатолій
Васильович

Майстер
виробничого
навчання

16-27.10.
2017

Інститут
післядипломного
навчання
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
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

439
13
.

Хоменко
Юлія Юріївна

14
.

Грохольський
Микола
Олександрович
Гоцуляк
Тетяна
Анатоліївна

15
.

Майстер
виробничого
навчання
Майстер
виробничого
навчання
Завідувач
відділення

23.10. – 03.11. Стажування в ДП
2017
«Новоушицьке
лісове господарство»
16-27.10.
Стажування в ПП
2017
«Дживальдіс»
05-11.11.
2017

Довідка
487
Довідка
183

Інститут
післядипломного
навчання
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування

7.4.3. Навчальна робота
Таблиця 7.40

Всього

Держ.

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

19
6

12
6

12
6

-

5
-

5
-

-

2
-

2
-

18
6

16
5

16
4

1

2
1

2
1

-

-

-

57

46

45

1

9

9

2

2

Контр

Контр.

7

Держ.

Держ.

7

Всього

Всього

7

Заочна
форма

Контр.

Контр.

На основі
диплому
кваліфікова
ного
робітника

Держ.

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти

Всього

142 Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
208 Агроінженерія
275 Транспортні
технології
201 Агрономія
205 Лісове
господарство
Разом

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2018 році

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-

-

6
-

-

-

-

-

Всього на денну форму навчання зараховано 57 студентів, в т.ч. 46 на
основі базові загальної середньої освіти, 9 – на основі повної загальної
середньої освіти, 2 – на основі диплому кваліфікованого робітника, на заочну
форму навчання зараховано 6 осіб
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Таблиця 7.41
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році

Шифр та назва спеціальності
5.05060403
Монтаж
і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин і установок
5.06010113
Монтаж,
обслуговування устаткування і
систем газопостачання
5.07010101
Організація
та
регулювання дорожнього руху
5.09010301 Лісове господарство
5.09010103
Виробництво
і
переробка продукції рослинництва
5.10010201
Експлуатація
та
ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
208 Агроінженерія
Всього:

всього

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

11

11

-

-

-

14

14

-

-

-

10

8

2

-

-

8

6

2

-

-

15

15

-

-

-

28

26

2

-

-

3
89

3
83

6

-

-

Всього випущено 89 молодших спеціалістів, в т.ч. за державним
замовленням 83 чол. та за кошти фізичних осіб – 6 чол.
На даний час працевлаштовано 14 випускників, вступили до ЗВО ІІІ-ІV
р.а. – 46 чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 38 чол.
У 2018 році 56 студентів коледжу отримали робітничу професію:
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», категорія
А1–37 чол.
«Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування» - 19
чол.
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Таблиця 7.42

5.05060403 Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин і
установок
5.06010113 Монтаж,
обслуговування
устаткування і систем
газопостачання
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.09010301 Лісове
господарство
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
275 Транспортні
технології
192 Будівництво та
цивільна інженерія
142 Енергетичне
машинобудування
208 Агроінженерія
201 Агрономія
205 Лісове
господарство

Якісний показник
навчання

Загальний % успішності

Спеціальність

Кількість студентів

Рівень навчальних досягнень студентів

Середній
бал

Кількіст
ь груп із
100%

Зимова екзаменаційна сесія

Пропуски
занять на 1
студента,
академічних
годин
в т.ч.,
без
Всьог
поважн
о
их
причин

11

100

65,3

3,85

1

28

15

14

100

43

3,6

1

97

47

24

100

35,1

3,8

2

32

12

8

100

48

3,9

1

34

23

33

98

44,6

3,75

2

37,3

14,8

55

98

47,3

3,73

2

57

30,1

18

89

38,5

3,45

2

63

21,5

9

100

55

3,75

1

42,3

14,1

8

90

47

3,56

1

56

32

64
31

98
100

48,3
46,2

3,5
3,6

4
2

72,3
38

45,4
12

14

95

52

3,4

2

37,6

24
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Загалом:
5.05060403 Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин і
установок
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.09010301 Лісове
господарство
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
275 Транспортні
технології
192 Будівництво та
цивільна інженерія
142 Енергетичне
машинобудування
208 Агроінженерія
201 Агрономія
205 Лісове
господарство
Загалом:

289

11

24

97,3 47,78
3,65
Літня екзаменаційна сесія
100

54

96,45 27,15

21

49,54

24,2

3,86

1

35

29

3,78

2

64

29

8

100

35

4,0

1

34

31

33

97

38,5

3,75

2

40,5

32

55

89,5

31,5

3,75

2

83

54,5

18

50

11,1

3,34

2

120

47,25

9

37,5

20

3,3

1

188

149

8

50

25

3,5

1

100

73

64
31

89,75 18,86
100
27,1

3,28
3,4

4
2

95,75
75

53,5
23

14

68,5

21,63

3,25

2

74,5

22

275

79,88 28,16

3,56

20

82,7

49,4

Зимову екзаменаційну сесію здавало 289 студентів, якісний показник
47,78%, літню екзаменаційну сесію здавало 275 студентів, якісний показник
28,16%.
У 2019 році навчальний заклад планує проводити набір на професійнотехнічне навчання осіб, які не є студентами, а перебувають на обліку в
районних центрах зайнятості Хмельницької області, з робітничих професій
за списком (табл. 7.43):

443

Таблиця 7.43
Перелік робітничих професій, за якими ведеться підготовка в
коледжі
1.
2.
3.
4.
5.

№
з/п

Назва професії (спеціальності)
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – (категорія А1)
Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки
Лісник
Оператор комп’ютерного набору
Водій транспортних засобів - (категорії В, С1)

7.4.4. Методична робота
Таблиця 7.44
Методичне забезпечення навчального процесу
№
зз/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Методичне
забезпечення, %
Комісія соціально-гуманітарних дисциплін
100%
Комісія природничо-математичних дисциплін
100%
Комісія фундаментальних та професійно-орієнтованих
100%
дисциплін
Комісія
спеціальних
дисциплін
транспортно100%
енергетичного відділення
Комісія спеціальних дисциплін механічного відділення
100%
Комісія агроекономічних дисциплін
100%
Комісія практичного навчання
100%
Циклова комісія

Методичною радою коледжу за 2018 рік здійснено:


Засідання методичної ради – 10.



Проведення педагогічних семінарів – 4.



Проведення відкритих занять – 22.



Атестація викладачів – 3.

У 2018 році здано на конкурс «Педагогічні інновації», що є одним із
заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ
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століття»), Національної стратегії
Державною

Установою

розвитку освіти

«Науково-методичний

аналітичного забезпечення

діяльності

і науки України,

центр

інформаційно-

вищих навчальних закладів

«Агроосвіта» 12 робіт.
Взяли участь у конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2018» 9 педагогічних
працівників, подано на конкурс 7 робіт, із них 1 робота здобула ІІ призове
місце - Навчально-методичний комплекс

дисципліни «Іноземна мова за

професійним спрямуванням», автори Банар Лариса Василівна, Піддубна
Ліана Василівна, інші 6 робіт оцінені найвищими балами і відзначені
дипломами МОН України та Національної академії наук України.
У першому етапі конкурсу «Куратор навчальної групи-2018» взяли
участь 4 куратори навчальних груп – Банар Лариса Василівна, Мельниченко
Олександр Іванович, Мефодовська Валентина Іванівна, Шмегельський
Броніслав Іванович. Переможцем першого етапу конкурсу вийшла куратор
А13 групи Банар Лариса Василівна.
У другому етапі конкурсу «Кращий куратор академічної групи – 2018»,
який відбувся в Новоушицькому коледжі – Банар Лариса Василівна зайняла
ІІІ місце.
16 педагогічних працівників взяли участь у ІІ Міжнародній науковометодичній

конференції

«Проблеми

підготовки

фахівців-аграріїв

у

навчальних закладах вищої та професійної освіти»;
6 викладачів підготували студентів до ХІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові
кроки-2018».
Студентка ІІ курсу спеціальності «Транспортні технології» Мокринчук
Катерина Павлівна взяла участь у другому етапі Подільського відкритого
конкурсу наукових робіт «Енергоефективність у промисловості, сільському,
міському та домашньому господарствах». Вона представила на конкурс
наукову роботу «Геотермальна енергія» (керівник Свинар А.В.), яка
відзначена дипломом ІІ ступеня.
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7.4.5. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічну базу та фінанси Новоушицького коледжу
Подільського ДАТУ складають основні фонди, оборотні кошти та інші
матеріальні

і

фінансові

цінності,

вартість

яких

відображається

на

самостійному балансі.
Новоушицькому коледжу належать: будівельні споруди, машини,
обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, грошові кошти та інші
об’єкти власності згідно з чинним законодавством.
До основних фондів належать
 навчально-лабораторний корпус,
 спортивно-побутовий,


навчально-виробнича майстерня.

 навчально-виробнича лабораторія.
Площа земельних угідь складає 181 га, в т.ч. орної землі 171 га, 10 га –
багаторічні насадження(навчально-виробничий сад). Функціонує колекційнодослідне поле, колекція сільськогосподарських польових культур складає
близько 35 видів.
Також до структури входять навчальний полігон, студентський
гуртожиток на 220 місць, студентська їдальня на 80 посадочних місць,
спортивно-оздоровчий комплекс, в який входить спортивний зал на 500 кв.м.,
тренажерна зала на 80 кв.м., відкритий майданчик.
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, створює можливість подальшого розвитку
закладу. 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
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площа яка використовується в навчальному процесі складає 21675 м2, площа
навчальних корпусів 12460 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 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 Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ. В коледжі
обладнано 2 комп’ютерних класи з 40 комп'ютерами, які під’єднані до мережі
ІНТЕРНЕТ-ADSL, які забезпечують проведення занять з комп’ютерних
дисциплін

та

впровадження

сучасних

технологій

навчання

з

усіх

спеціальностей коледжу.
Велику роль у забезпеченні навчального процесу відіграє бібліотека,
книжковий фонд якої налічує понад 46 тис. примірників різного призначення,
що забезпечує користування бібліотечним фондом в 76,7

примірники на

одного читача. Також є в наявності читальний зал бібліотеки на 60 місць.
Рівень забезпеченості коледжу посадочними місцями в бібліотеці відповідає
нормам від чисельності студентів денної форми навчання.
Системи

енерго-,

тепло-,

газо-

та

водопостачання

в

цілому

забезпечують необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу,
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задоволення побутових потреб студентів. В навчальному закладі діє власна
котельня

яка працює на природньому газі. Для водопостачання коледж

підключений до централізованого водопостачання Новорушицького

ГП

«Водоканал», крім того на території коледжу розміщений шахтний колодязь.
В коледжі постійно діє медичний кабінет, де студенти і працівники
отримують лікувально-профілактичну допомогу.
В цілому рівень розвитку навчально-матеріальної бази коледжу
відповідав сучасним вимогам, що створювало належні умови для підготовки
кваліфікованих фахівців, проведенню науково-дослідної роботи.
Матеріальна база коледжу забезпечувала навчальний процес на
достатньому рівні.
7.4.6. Організаційна робота
З метою планомірності в роботі навчального закладу в коледжі
функціонувала 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 засідала один раз на два місяці і розглядала основні
питання

педагогічної

діяльності,

роботу

циклових

комісій,

окремих

лабораторій та кабінетів.
Методична рада засідала один раз на два місяці і вирішула питання
методичного характеру.
Рада студентського самоврядування засідала щомісяця і вирішула
поточні питання студентського колективу.
Кожного місяця відбувалося засідання циклових комісій на яких
розглядалисяя питання функціонування і діяльності циклових комісій та
шляхи покращення викладання окремих дисциплін.
Проводилися загальні збори трудового колективу на яких заслухано звіт
директора про виконану роботу.
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7.4.7. Виховна та спортивно-масова робота
Виховна робота в коледжі проводилися відповідно до річного плану
затвердженого педагогічною радою. У навчальному закладі проводилися
загально-виховні заходи, заходи на відділеннях, виховні заходи районного
рівня.

Таблиця 7.45
Виховні та спортивно-масові заходи, проведені в коледжі в 2018
році
№
з/п

Заходи, проведені
технікумом/коледжем

Всеукр
Обласні/ аїнські
районні /регіон
альні

1.

Участь у Міжнародного
конкурсу учнівської та
студентської молоді
імені Петра Яцика

Жовтеньлистопад
2018 року

Урочистий концерт до Дня
Збройних Сил України
«Герої нашого сьогодення»
за участю керівництва
06.12.
2.
Новоушицького району
2018 року
та учасників АТО, районних
організацій ветеранів та воїнівінтернаціоналістів.
Урок мужності для юних душ
«Славні сини України» за
участю Андрія Рибцова кавалера Ордена Богдана
06.04.
3.
Хмельницького ІІІ ст.,
2018 року
командира артбатальйону
"Фенікс"; Георгія Папунашвілі
- бійця батальйону "Айдар"
Мости співпраці: зустріч
«Свіча немеркнучої слави» із
24.05.
4.
представниками Могилівроку 2018
Подільського прикордонного

Відділення

ПІБ/група

Агроінженерне
відділення
Транспортноенергетичне
відділення

Боднар Катерина
Вадимівна
Зарічна Любов
Василівна

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

Студентська рада
Культмасовий
сектор

Студентська рада
Культмасовий
сектор

Дося
гнен
ня
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загону
Урок-реквієм
«Великі твої жертви, Україно »
за участю керівництва
Листопад
5.
Новоушицького району
2018 року
та учасників голодоморів в
Україні 1933року.
Година національного
виховання
«Поклонимся
Чорнобильському Спасу…»
за участю керівництва
26.04.
6.
Новоушицького району
2018 року
та учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

Година національного
виховання.
Урок-одкровення
«Депортація кримських татар:
18.05.
7.
позбавлені Батьківщини…» 2018 року
за участю керівництва
Новоушицького району

8.

Виховна частина

Обласний конкурс
«Енергоефективність у
промисловості, сільському
міському та домашньому
господарствах»

Участь у ХХ Зльоті
студентських лідерів аграрної
9.
освіти
ПДАТУ
Участь в регіональному етапі
конкурсі
«Студент року -2018»
10. між студентами аграрних ВНЗ
Житомирської та
Хмельницької областей
12.04.2018.
День
Знань,
присвячений
початку нового 2017-2018 н.р.;
11.

12. Урочисте

театралізоване

14-17
червня
2018
рік

Агроінженерне
відділення

Виховна частина

Бабій Яків
А13 група

Мокринчук
Катерина ,
студентка Д12
4
групи
місц
транспортное
енергетичного
відділення
Заступник з
Студентський
виховної роботи
актив,
танцювальна
група «Водограй»,
керівник
Гаврилюк А.А.,
голова
студпрофкому
Банар Л.В.
Керівник фізичного Спортивний
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відкриття
студентської
спартакіади 2017-2018 н.р.;
олімпійський урок

День
студентського
13. самоврядування,
18.11.2017;
проведення зустрічі за круглим
столом за участю керівництва
Новоушицького
району та
молодіжних лідерів краю;
14. Активізація студентського
благодійного руху.
15. З
метою
належного
відзначення
74-ї
річниці
перемоги у 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.
16. Екологічна акція «Чисте
довкілля» Студенти
спеціальності «Лісове
господарство» прийняли
активну участь в озелененні
селища та заліснені схилів
Дністра, прибиранні території
селища, коледжу.

виховання Доліба
М.С.
Художній керівник
Сухорук В.М.
Голова студради
коледжу
Виховна частина

сектор студради
коледжу,
студентський
драмгурток

Голови рад
відділень
Студенти коледжу Волонтерська
група
Студентські активи Куратори груп
відділень

Студенти коледжу Голова студради
гуртожитку
Студенти
агроінженерного
Студенти
відділення
спеціальності
«Лісове
господарство»

Спортивно-масова робота в коледжі регламентувалася чинними
законами та положеннями про фізичну культуру та спорт у вищих навчальних
закладах.
Зміст спортивно-масової роботи складали 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 були
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змагання між навчальними групами перших курсів з метою відбору у
спортивні секції, змагання між курсами, відділеннями, відкритті турніри,
першості, товариські зустрічі, пізнавальні вікторини, виховні заходи, заходи
проведенні в рамках тижня (місячника) здорового способу життя, присвячені
знаменним, історичним датам та інше.
У 2018 р. стартувала студентська спартакіада: театралізоване спортивне
свято «На студентському Олімпі», олімпійський урок, низка запланованих
заходів: змагання з волейболу серед груп нового набору, легкоатлетичного
кросу, армреслінгу, гирьового спорту, перетягування линви, легкої атлетики,
яка включала п’ять видів: біг 100 м, 1500 м, естафетний біг 4х100

м,

штовхання кулі, стрибки в довжину з розбігу. Чисельна кількість студентів,
які активно брали участь у запланованих акціях становить 232 особи.
Переможці змагань були нагородженні спортивними грамотами, медалями.
Окрім

секційної

роботи

проводилася

спортивна

робота

інструкторського спрямування для студентів, що самостійно займаються
атлетичною

гімнастикою,

армреслінгом,

паверліфтингом,

баскетболом,

настільним тенісом.
Для студентів, які працювали 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 30 чол.
Колектив фізичного виховання коледжу постійно докладав зусиль для
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до занять
фізкультурою та спортом, зміцнення спортивної бази нашого навчального
закладу.
Таблиця 7.46
Спортивні досягнення студентів.
1
.

Міжобласні змагання пам’яті
колишнього викладача
коледжу І.І. Вараниці

Команда
Лютий 2018 Керівник
студентів та
року
фізвиховання
викладачів

ІІ місце
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по футзалу
на базі коледжу
між командами Чернівецької,
Вінницької та Хмельницької
областей

коледжу

2 Кубок Новоушицького району Травень 2018
.
по волейболу
року

3
.

Участь в обласних змагання по
Лютий 2018
пауерліфтінгу
року
м. Городок

Участь в обласних змагання по
4
пауерліфтінгу
.
м. Волочиськ

Січень
2018 року

Міжобласний турнір з футзалу,
5
Жовтень 2018
присвячений Дню захисника
.
року
Вітчизни
Чемпіонат Хмельницької
області з пожежно6
10.05.2018
прикладного спорту,
.
року
присвячений 100-річчю
пожежної охорони.

Команда
викладачів
коледжу
Агроінженер Цупіло Оксана
не відділення АЛ14 група

Керівник
фізвиховання

Агроінженер
не відділення
Агроінженер
не відділення
Транспортноенергетичне
відділення
Керівник
фізвиховання
Керівник
фізвиховання

І місце
І місце

Корнієнко
Андрій
М14
Саковський
Едуард
М14 група
Жмурко
Каріна Д13
група
Команда
викладачів
коледжу

І місце
ІІ місце

Жмурко
Каріна

ІІ місце

І місце

ІІ місце

7.4.8. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в коледжі здійснювалася протягом року.
Вона включала в себе поширення інформації про діяльність коледжу,
напрями

підготовки

та

спеціальності,

шляхом

участі

викладачів

у

профорієнтаційній агітації у середніх загальноосвітніх закладах селища,
району та області, розповсюдженням рекламних буклетів.
В березні та травні 2018 року в коледжі проводились Дні відкритих
дверей. Разом з районним центром зайнятості на базі коледжу проводився
Ярмарок професій в жовтні 2018 року.
Здійснювалися

профорієнтаційні заходи в ПТУ області з метою

одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі
диплома кваліфікованого робітника по суміжних спеціальностях.
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7.4.9. Фінансово-господарська діяльність
По загальному фонду коледж профінансовано в 2018 р. та за 7 місяців
2018 року на 100%, капітальні видатки – не фінансувались.
Проведено видатків по спеціальному фонду за 2018 рік на суму 610,4
тис. грн., в тому числі на розвиток та ремонт матеріально-технічної бази
коледжу – 234,6 тис. грн., витрачено на комунальні послуги – 679,2 тис. грн.,
заробітна плата – 382,4 тис. грн.
Заборгованостей по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної
плати та стипендій в коледжі немає.
Виконано такі ремонтні роботи:


Поточний ремонт аудиторій навчального корпусу;



Поточний ремонт в гуртожитку кімнат, коридорів, побутових

кімнат;


Проведено частковий поточний ремонт в котельні.



Проведено частковий поточний ремонт покрівлі побутового

корпусу.
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7.5.

ЗВІТ

СНЯТИНСЬКОГО

КОЛЕДЖУ

ПОДІЛЬСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.5.1. Загальна характеристика навчального закладу
В коледжі для організації навчального процесу працює відділення
“Агроінженерії, аграрного виробництва та економіки» та 7 циклових
методичних комісій:

№
з/п
1
1

2
3
4
5
6



Агрономічних дисциплін



Гуманітарних дисциплін



Природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання



Економічних дисциплін



Технічних дисциплін



Кураторів навчальних груп



Майстрів виробничого навчання

Напрями підготовки та спеціальності
Напрям
2
5.100102 «Процеси, машини
та обладнання
агропромислового
виробництва»
5.090101 «Агрономія»
20 Аграрні науки та
продовольство
20 Аграрні науки та
продовольство
07 Управління і
адміністрування
07 Управління і
адміністрування

Шифр та назва спеціальності
3
5.10010201«Експлуатація та
ремонт машин і обладнання
агропромислового
виробництва»
5.09010103
«Виробництво і переробка
продукції рослинництва»

Таблиця 7.47
Кваліфікація
4
Технік-механік
сільськогосподарського
виробництва
Агротехнік

208 «Агроінженерія»

Технік-механік
сільськогосподарського
виробництва

201 «Агрономія»

Агроном

075 «Маркетинг»

Маркетолог

071 «Облік і оподаткування»

Бухгалтер

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями
на підставі ліцензій і сертифікатів. Випускники коледжу мають можливість
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отримати

робітничі

професії

відповідно

до

свого

профілю

за

8

спеціальностями.
Таблиця 7.48

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2
5.100102
«Процеси,
машини та
обладнання
агропромислов
ого
виробництва»

3
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва»

5.090101
«Агрономія»

5.09010103
«Виробництво і
переробка
продукції
рослинництва»

20 Аграрні
науки та
продовольство

208
«Агроінженерія»

20 Аграрні
науки та
продовольство

201
«Агрономія»

07 Управління і
адмініструванн
я

075
«Маркетинг»

07 Управління і
адмініструванн
я

071
«Облік і
оподаткування»

5

4
-

-

6
УД
№
23002316

-

-

УД
№
23002315

75

-

10
0

-

25

-

30

-

УД
№
23006499
01.07.2028
УД
№
23006498
01.07.2028
УД
№
23006497
01.07.2028
НД
№ 0996232
01.07.2027

9
40

10
-

I

10

10

-

I

99

99

-

I

29

29

-

I

37

37

-

I

20

20

-

Контингент студентів становить:


денної форми навчання – 235 осіб, в т. ч. за державним

замовленням - 235 осіб. 100%;


заочна форма навчання - 0 осіб

заочна

8
40

I

7

Контингент
студентів
денна

Номер
сертифіка
т, термін
дії ліцензії

всього

Код і назва
спеціальності

заочна

Код і назва
напряму
підготовки

денна

№
з/п

Ліцензовани
й обсяг

Рівень
акредитації

Контингент студентів за спеціальностями відповідно переліку
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7.5.2. Кадрове забезпечення навчального процесу
В коледжі загальна чисельність працівників складає 100 чол., з них:
- педагогічних працівників − 50 чол.,
− викладачів − 40 чол., з них штатних − 36 чол., сумісників − 1 чол., в
декретній відпустці − 3 чол.
− майстрів виробничого навчання − 5 чол., з них штатних − 5 чол., з
педагогічним навантаженням − 2 чол.
Таблиця 7.49
Характеристика педагогічного складу
№
з/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12

Показники

Кількість

2
Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти 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»

3
50
1
1
5
2
31
5
1
3

Підвищення кваліфікації за календарний рік пройшли 8 чоловік, з них:
-

Івано-Франківський

обласний

інститут

післядипломної

педагогічної освіти – 6 чол.,
-

Інститут післядипломної

педагогічної освіти Чернівецької

області – 1 чол.,
-

№
п/п
1

1.

Львівський національний аграрний університет – 1 чол.

Підвищення педагогічної кваліфікації
ПІБ
2
Калитчук Іван
Васильович

посада
3
директор

Термін
підвищення

4
З 12.03.2018 р.
по 23.03.2018р.

Таблиця 7.50

Місце підвищення
5
Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту
освіти»Центральний інститут

Примітка
6
Керівні
кадри
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лаготюк
Олександр
Демидович
Шкурган Аліна
Богданівна

викладач

З 26.02.2018 р.
по 07.03.2018 р.

викладач

З 11.06.2018 р по
22.06.2018 р

Майданська
світлана
Романівна
Калитчук Іван
Васильович

викладач

З 14.05.2018 по
25.05.2018 р

викладач

З 14.05.2018 по
25.05.2018 р

Зубрин Світлана
Дмитрівна
Запотічний Петро
Петрович

бібліотекар

З 10.05.2018 по
11.05.2018 р.
З 22.10.2018 по
02.11.2018

Коваль Наталія
Михайлівна

викладач

викладач

З 05.11.2018 по
16.11.2018

післядипломної освіти
Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Львівський національний
аграрний університет
Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області

7.5.3. Навчальна робота
Всього на денну форму навчання зараховано 61 абітурієнт, в т.ч. 50 на
основі базові загальної середньої освіти, 8 – на основі повної загальної
середньої освіти, 3 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на
заочну форму навчання не проводився.
Таблиця 7.51

1
208
«Агроінжене
рія»
201
«Агрономія»
075
«Маркетинг»
071
«Облік і
оподаткуванн
я»
Разом

Денна форма
всього

спеціальність

Результати прийому в 2018 році
На основі базової
загальної
середньої освіти

На основі базової
загальної
середньої освіти

На основі
диплому
кваліфікованого
робітника

Заочна форма

всього держ. контр. всього держ. контр. всього держ. контр. всього держ. контр

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

33

24

24

0

7

7

0

2

2

0

0

0

0

7

5

5

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

14

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

50

50

0

8

8

0

3

3

0

0

0

0
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67 випускників 2018 р випуску працевлаштовані згідно цільових
направлень на навчання та довідок про самостійне працевлаштування, 26
випускників продовжують навчання у ЗВО.
Таблиця 7.52

всього

Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році

Шифр та назва спеціальності
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»
Разом

2

Випуск фахівців
з них за формою навчання
/фінансування
денна
заочна
бюджет контр. бюджет контр.
3
4
5
6

37

37

-

-

-

11

11

-

-

-

5

5

-

-

-

14

14

-

-

-

67

67

-

-

-

Зимову екзаменаційну сесію здавало 235 студентів, якісний показник
50,32%. Літню екзаменаційну сесію здавало 243 студенти, якісний показник
50,1% (табл. 7.53).
Таблиця 7.53

5.03050702 «Комерційна
діяльність»,

37

Якісний показник
навчання, %

Загальний %
успішності

Назва спеціальності

Кількість студентів

Рівень навчальних досягнень студентів за 2017-2018 н.р

Середній
бал

Кількість
груп із
100 %
успішністю

Літня екзаменаційна сесія 2017-2018 н.р.
100
54,1
4,2

3

Пропуски занять на 1
студента, академічних
годин
всього

В т.ч., без
поважних
причин

38,9

12,6
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075 «Маркетинг»
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:

15

100

53,3

4,1

2

38,4

23,2

5

100

40

4,1

1

36,4

21,3

44

100

54,5

4,2

4

37,2

19,2

142

100

48,6

3,7

7

40,2

28,4

100
50,1
4,06
17
Зимова екзаменаційна сесія 2018-2019 н.р.
100
54
4,4
3
95,0
53,1
4,1
2

38,22

20,94

33,4
30,2

20,1
21,6

243

075 «Маркетинг»
071 «Облік і
оподаткування»

37
20

5.09010103 «Виробництво
і переробка продукції
рослинництва»,
201 «Агрономія»
5.10010201 «Експлуатація
та ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва», 208
«Агроінженерія»
Разом

39

94,8

46,2

4,18

2

35,4

25,3

139

89,2

48

4,03

4

40,1

29,6

235

94,75

50,32

4,59

11

34,78

24,15

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 вирішувала питання
підготовки

нового

покоління

висококваліфікованих

працівників,

впровадження інноваційної діяльності в ринкових умовах. Так освіти заклад
тісно співпрацював з Снятинським районним центром зайнятості.
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7.5.4. Методична робота
Методичне забезпечення навчального процесу базується, як уже було
сказано, на роботі 7 циклових методичних комісій

Таблиця 7.54
Методичне забезпечення
№
Циклова комісія
з/п
1
2
1
Агрономічних дисциплін
2
Гуманітарних дисциплін
3
Природничо-математичних дисциплін та фізичного
виховання
4
Економічних дисциплін
5
Технічних дисциплін
6
Кураторів навчальних груп
7
Майстрів виробничого навчання

Методичне забезпечення,
%
3
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %

В 2018 році було атестовано 10 педпрацівників, а саме:
1. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» −
зав. навчально-методичного кабінету Верига Г.І.
2. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
відповідністю раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії» та відповідністю педагогічному званню «викладач методист» − 2
викладачі: Верига Г.І., Шевага В.П.
3. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
відповідністю раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії» − 5 викладачів: Винничук С.М., Лаготюк Г.С., Медвідь А.А.,
Онищук Н.Р., Стефанець С.В.
4. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
присвоєнням кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» − 1
викладач: Матюшин Г.І.
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5. За черговою атестацією з оцінкою «відповідає займаній посаді» з
присвоєнням 11 тарифного розряду – культорганізатор Стефанець С.В.
В 2018 році методрадою проведено:
4 засідання методичної ради згідно плану роботи;
Тижні циклових комісій:


Агрономічних дисциплін



Гуманітарних дисциплін



Природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання – з



Економічних дисциплін



Технічних дисциплін



Професійні

майстерності»:

«З

читання

досвіду

в

роботи

рамках

«Школи

професійної

викладачів

комісії

агрономічних

дисциплін»


Майстер-клас з роботи в середовищі текстового процесору

Microsoft Word


Майстер-клас

з

оформлення

навчально-методичного

забезпечення викладача


Рекомендації до створення(написання та оформлення)робочих

навчальних програм з навчальних предметів викладачами загальноосвітніх
дисциплін
В рамках тижня комісії природничо-математичних дисциплін та
фізичного виховання проведено:


предметні олімпіади з загальноосвітніх дисциплін



науково-практичну конференцію «Все твоїх руках» викладачами

Коваль Н.М., Кіщук Н.Р.,


відкрите заняття гуртка викладачем Веригою Г.І. на тему

«Антипрезентація».
В рамках тижня комісії гуманітарних дисциплін проведено:


відкритий захід: літературно-музичну композицію «Франкове

слово – проміння правди, волі та любові», Палійчук М.В., ПідгайнаС.М.,
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2

відкриті

заняття

гуртків

викладачами

Фреюк

О.О.,

ШкурганА.Б.,


літературні читання «Безсмертне слово Кобзаря» М.С.Шлемко .

У 2018 році проведено 2 відкриті заняття, а саме:
1. Кара Руслана Григорівна − з дисципліни «Землеробство» на тему
«Агрономічне і організаційно – економічне значення сівозмін» на групі А-21
спеціальності 201 «Агрономія»
2.

Винничук

Світлана

Петрівна

−

з

дисципліни

«Технологія

виробництва продукції рослинництва» на тему «Технологія вирощування
соняшнику» на групі ВПР-41 спеціальності «Виробництво і переробка
продукції рослинництва»
Проведено

відбірковий

тур

конкурсу

“Педагогічні

інновації”,

зініційований НМЦ “ДУ “Агроосвіта”. В конкурсі взяли участь 29 викладачів
19 викладачів коледжу взяли участь у відбірковому турі конкурсу
«Педагогічний ОСКАР-2019» представивши 16 напрацювань.
Таблиця 7.55
Участь викладачів коледжу у семінарах
№
з/п
1
2
3
4

Калитчук Петро Петрович
Захаркевич Ігор Олександрович
Шевага Володимир Петрович
Лаготюк Олександр Демидович

5

Лаготюк Олександр Демидович

Учасники

Тематика

Час проведення

Семінар-конференція
«Використання Google-сервіс в
освітньому процесі»
Практичний семінар
“Колекційно-дослідне поле та
його ефективне використання в
освітньому процесі”
Практичний семінар
“Землеробство – продовольча,
економічна та екологічна
безпека України”

з 19.03.18р.
по 21.03.18р.
12 червня
2018 року
2 жовтня
2018 року

В 2018 році проведено 2 обласні методичні об’єднання ЗВО ІваноФранківської області:
-

завідувачів відділень;
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-

засідання Ради директорів області.

У 2018 році створено електронну базу навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін викладачів коледжу.
Пройдено акредитацію трьох спеціальностей:


5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання

агропромислового виробництва» (208 «Агроінженерія»);


5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

(201 «Агрономія»);


5.03050702 «Комерційна діяльність» (075 «Маркетинг»)

7.5.5. Матеріально-технічне забезпечення
Підготовка спеціалістів в значній мірі залежить від стану навчальноматеріальної бази. Матеріальна база коледжу в цілому відповідала вимогам
навчального процесу. Підготовка спеціалістів проходила 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 складала 484 особи.
Загальна площа навчальних корпусів 11007 м2, навчальна площа 6363 м2.
Санітарно-технічний стан будівель відповідає нормативним вимогам.
Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами, меблями,
навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами.
Навчальна база оновлювалася по мірі можливості.
Кабінети і лабораторії всіх відділень оформлено у відповідності до
законодавства. Оформлення кабінетів відповідає профілю та естетичним
вимогам.
Навчальні аудиторії, лабораторії, кабінети та майстерні відповідали
існуючим санітарно-гігієнічним вимогам.
Заняття фізичною культурою та спортом проводилися в борцівському
залі, тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику.
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Для проведення занять з плавання коледж орендував плавальний басейн в
ДЮСШ.
Навчально-виробниче господарство коледжу має 353,1023 га землі, з них
– 308,86 га ріллі.
Гуртожиток загальною площею - 4643,5 м2, житлова площа - 2129 м² ,
житлова площа на 1 студента – 40 м2 , в гуртожитку мешкало 53 студенти,
забезпеченість гуртожитком – 100 %, є побутові кімнати, також обладнано
душову кабінку.
Студенти коледжу мали можливість оздоровитися на базі відпочинку
«Прут», в селі Приморське, Кілійського району, Одеської області.
Поточні видатки:


Відремонтовано жіночу вбиральню;



Встановлено пластикові вікна в центральному корпусі (61 вікно) на

суму 199898 грн.;


Переведено опалення на використання твердого палива

Капітальні видатки - 51236,02 грн.:


Виготовлена технічна документація для ремонтно-реставраційних

робіт фасаду головного корпусу на суму - 42821,02 грн.;


Придбання

товарів

довгострокового

користування

(тепловентилятор) - 8415 грн.
7.5.6. Організаційна робота
Організація навчального процесу у навчальному закладі базувалася на
Законі України "Про освіту", державних стандартах освіти, інших актах
законодавства з питань освіти. Систематично проводилися засідання
педагогічної ради, методичної ради, зборів трудового колективу.
7.5.7. Виховна та спортивно-масова робота
Виховна робота в

коледжі визначалася Концепцією системи

національної освіти і виховання студентів та була спрямована на становлення

465
демократично орієнтованої, відповідальної, моральної і самодостатньої
особистості, на наповнення навчально-виховного процесу толерантними,
взаємошанобливими стосунками між усіма його учасниками.
Впродовж навчального року особлива увага приділялася реалізації
напрямку національно-патріотичного виховання, метою якого є формування
свідомого громадянина, патріота. Для забезпечення даної мети в коледжі
проводилися виховні години по академічних групах. На високому рівні на
патріотичну тематику були проведені відкриті виховні години до Дня
захисника України та українського козацтва, пам’яті героїв Крут «На
Аскольдовій могилі поховали їх».
Одним із найбільш яскравих заходів був захід, приурочений Героям
Небесної Сотні. Цей захід був проведений на сцені районного будинку
культури, бачили його і по Снятинському телебаченні.
Сьогодні у зв’язку із подіями на Сході громадянсько-патріотичне
виховання

набуло

нового

змісту.

Студенти

нашого

закладу

також

прилучилися і взяли активну участь у волонтерській допомозі воїнам АТО.
Відбулась у нас зустріч із Радевичем (учасник Революції Гідності,
нагороджений орденом «За мужність», який сам проявив ініціативу, щоб
зустрітись із студентами.
Важливу

роль

у

національному

вихованні

молоді

відіграло

прищеплення любові до літературної спадщини українського народу. Адже
покутська земля багата на таланти (Василь Стефаник, Лесь Мартович, Марко
Черемшина).

В

рамках

тижневика

комісії

гуманітарних

дисциплін

проводилися літературні читання викладачами української мови і літератури,
а також зустріч із творчими людьми Покуття.
Студрада вела постійну роботу щодо здорового способу життя – це не
лише фізичне здоров’я і відсутність шкідливих звичок, але й суспільна
активність, інтелектуальна та духовна досконалість людини В травні наші
волонтери взяли участь у міській волонтерській акції до Всесвітнього дня
боротьби із тютюнопалінням. Наші студенти були активними членами
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Спеціалізованого формування «Школа волонтерів». На високому рівні
проведено виховну годину до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Відбувся конкурс плакатів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Проведено екологічна конференція «Збережімо красу Землі для нащадків».
Минулорічні досягнень студентів коледжу:
«Агроуніфест-2018»: І місце здобув ансамбль народних інструментів
«Барви Карпат»,
ІІІ місце – по вокалу (студент 4 курсу спеціальності «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання» Левчук Віталій).
ІІ місце - в обласному конкурсі поезії (студентка ІІ курсу спеціальності
«Маркетинг» Бордун Елеонора).
Коледж пишається спортивними досягненнями:
ІІІ командне місце – в обласній спартакіаді з настільного тенісу серед
ЗВО І-ІІ рівня акредитації;
ІІ особисте місце – в обласній спартакіаді з настільного тенісу серед
ЗВО І-ІІ рівня акредитації (студент ІІ курсу спеціальності «Маркетинг»
Никифорук Степан).
У 2018 році проведено такі виховні заходи: конкурс квіткових
композицій до Дня миру «Голуб миру», День вчителя, День студента, День
працівників сільського господарства,

«Дума про Кобзаря», «За чисте

довкілля», День матері, конкурс «Кращий студент 2018», участь у фестивалі
«Покутське яблуко», конкурс плакатів до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом.
7.5.8. Профорієнтаційна робота
У 2018 році проведено інформаційну роботу щодо вступної кампанії до
Снятинського

коледжу

Подільського

державного

аграрно-технічного

університету, а саме:


агітаційна робота серед учнів шкіл Косівського, Снятинського,

Коломийського, Городенківського районів;
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на базі коледжу разом із Снятинським центром зайнятості

проведено «Ярмарок кар’єри» для учнів шкіл Снятинського району;


організовано та проведено турнір по міні футболу серед учнів 9

класів (10 команд) Снятинського району «Спорт. Вишиванка. Країна
щаслива. Агроосвіта це перспектива»;


в актовому залі встановлено банер з реквізитами коледжу та

оновлено вивіску навчального закладу;


тісна співпраця з часописом “Снятинська вежа”, від 1000 до 2000

переглядів на Ютубі щодо заходів, які проводив коледж.


брали участь у «Ярмарку кар’єри» організованого центрами

зайнятості у м. Коломия та м. Городенка;


публікації в українській щотижневій газеті «Захід»



трансляція

рекламного

агітаційного

ролику

Снятинським

телебаченням (щовівторка, четверга і суботи по 15 хв. у підготовчий період
та під час вступної кампанії).


оголошення про набір на навчання до Снятинського коледжу

Подільського ДАТУ у 2018 р. за спеціальностями (міські дошки оголошення
та в навколишніх населених пунктах).
7.5.9. Фінансово-господарська діяльність
Кошторисні призначення на 2018 р. по загальному фонду КПК 2201160
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» - 7512374 грн.;
КПК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам курсантам)
вищих навчальних закладів – 1313510 грн ;
За 2018 рік з державного бюджету надійшло асигнувань - 8825884 грн.
Кошти витрачено згідно кошторису та плану використання бюджетних
коштів на наступні статті, а саме :
Заробітна плата - 5731550 грн.; в тому числі:
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- матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам 195212 грн.;
- матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бібліотеки - 6096
грн.;
- грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам,
матеріальна допомога іншим працівникам - 7398 грн.;
- премії працівникам - 4260 грн.;
Нарахування на заробітну плату - 1256330 грн.,
Харчування дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування - 14239 грн.,
Придбання предметів гардеробу дітям сиротам - 1790 грн
Стипендія - 1313510 грн.,
в т.ч. індексація - 13400 грн.,
Інші виплати дітям сиротам (при працевлаштуванні) - 7080 грн.;
Комунальні платежі - 503000 грн.,
в т.ч. на водопостачання і водовідведення - 76861 грн.,
Електроенергія - 255676 грн.,
Інші енергоносії (дрова) - 170463 грн.
Кредиторської заборгованості по

загального фонду станом на

01.01.2019 р немає.
Залишок по спеціальному фонду на 01.01.2019 року – 24439,39 грн.
Від наданих послуг надійшло на спеціальний рахунок - 1535062,82 грн.
в т. ч від послуг, які надаються установою згідно з їх основною
діяльністю а саме за:
платне навчання ( підготовчі курси) - 27200 грн.,
квартплата - 344906 грн.,
плата за гуртожиток - 86715 грн.,
за послуги: Модультранс - 12000грн.;
Київстар - 48000 грн.;
Оренда Київстар - 44722.74 грн.;
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документи про освіту - 12487,08 грн.,
путівки база відпочинку «Прут» - 27000 грн.,
філія Перспектив - 932032 грн.,
Касові видатки по спеціальному фонду становлять – 1223564,75 грн., а
саме :
заробітна плата – 379406,49 грн.,
нарахування на зарплату – 97364,42 грн.,
придбання товарів – 99980,84 грн.,
а саме: канц. товари - 19403 грн.;
паливно-мастильні матеріали – 23292,50 грн.;
запчастини - 39009 грн.,
інші товари - 18277,34 грн.;
Послуги (крім комунальних) – 210994,94 грн..
а саме: встановлення пластикових вікон - 74088 грн.
інститут землеустрою (частково) - 23280 грн.
Кайлас-К документи по землеустрою - 16000 грн.
інші послуги - 97626,94 грн.
Відрядження - 28150,37 грн.,
Комунальні платежі - 105453,63 грн.,
в т.ч. водопостачання і водовідведення - 39808,35 грн.,
електроенергія - 34317,74 грн.,
газ - 31327,54 грн..
ПДВ, інші податки, в т.ч. 301255,38 грн.
Нафтогаз України (за рішенням суду) - 45860,77 грн.
Залишок коштів на 01.01.2019 р. - 335937,64 грн.
Спеціальний фонд (благодійний)
Залишок 01.01.2019 року - 17851,57 грн.
Надійшло благодійних внесків для зміцнення матеріально-технічної
бази коледжу - 64694,05 грн.,
Поточні видатки по рахунку благодійних фондів – 68177,40 грн.,
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В т.ч. Матеріали - 58495,44 грн.
Послуги 9681,96 грн.
натуральна

оплата

матеріалів

для

ремонту

енергопостачання

гуртожитку 13280 грн ;
натуральна оплата документів про освіту 4897 грн.
натуральна оплата дрова (чистка сад) - 3190 грн .
натуральна оплата жалюзі для конференц-залу - 2792 грн.
Послуги (за винятком комунальних) - 5414,64 грн.
Капітальні видатки - 44361 грн.
В т.ч. натуральна оплата стіл для конференц-залу (міськрада) - 21000
грн.
натуральна оплата техніка (МХП) - 23361 грн.
Залишок коштів на 01.01.2019 року - 14368,22 грн.
Субвенція
Надійшло коштів - 76503 грн
Капітальні видатки - 76503 грн
Залишок коштів на 01.01.2019 р. відсутній.
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 2018 році становила
11943,18 грн. , отримано доходів 27000 грн.
Договір оренди державного майна з ПАТ «Київстар», розміщення
станції мобільного зв’язку отримано за рік доходу - 44722.74 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
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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 932 032 грн.
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7.6.

ЗВІТ ХОТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО АГРАРНО-

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
7.6.1. Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять такі відділення: механічне та
відділення бухгалтерського обліку Хотинського коледжу Подільського
ДАТУ.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 2 спеціальностями
на підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2018-2028 рр.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профілю за 8 спеціальностями.
Таблиця 7.56
Напрями підготовки та спеціальності
№
Напрям
з/п
1
07 Управління та
адміністрування
2
20 Аграрні науки
та продовольства

Шифр та назва Ліцензований
спеціальності
обсяг
071 Облік і
80
оподаткування
208
75
Агроінженерія

Кваліфікація Контингент
бухгалтер

77

технікмеханік

214

Чергова акредитація спеціальностей запланована в 2028 році.
У 2018 році набір студентів проводився відповідно до нового переліку
спеціальностей.
Контингент студентів становить: денної форми навчання 283 особи в
тому числі за державний бюджет навчаються 275 осіб. (97,170%), на
контрактній основі –8 осіб (2.83%) (табл. 7.57-7.58).
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Таблиця 7.57
Ліцензовані обсяги прийому і контингент студентів

4

5

07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

80

-

20 Аграрні науки
і продовольство

208 Агроінженерія

75

30

6
УД
23006463
01.07.2028
УД
23006464
01.07.2028

Заочна

3

Контингент
студентів
Денна

Заочна

2

1
1.
2.

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Рівень
акредитації
Всього

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

7

8

9

10

І

77

77

-

І

173 173

-

Таблиця 7.58
Контингент студентів за спеціальностями відповідно переліку
2007р.
3

1001 Техніка та
енергетика
аграрного
виробництва

5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання АПВ

75

-

НД-І
2358678
01.07.2018

1

41

41

7.6.2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Таблиця 7.59
Характеристика педагогічного складу
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

34
1
5
2
2
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7.
8.
9.
10.
11.
12

Викладачі-методисти
Старші викладачі
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»

6
5
27
9
-

Підвищення кваліфікації та стажування за навчальний рік пройшло 6
викладачів
Таблиця 7.60
Підвищення педагогічної кваліфікації за 2017-2018 р.
№

Прізвище ім’я по
батькові

Волошин
Борис Борисович
Гарбуз
Василь
Пилипович
Гайсюк
Інна
Анатоліївна
Масна
Мирослава
Миколаївна
Гіждівська
Лариса
Валентинівна

Викладач

14.11.-14.12.2018р.

Подільський ДАТУ

Викладач

14.11.-29.12.2018р.

Подільський ДАТУ

Викладач

14.11.-29.12.2018р.

Подільський ДАТУ

Викладач

13.03.-13.04.2018р.

Подільський ДАТУ

Викладач

12.02-23.02.2018р.

Юзько
Володимир
Іванович

Директор
коледжу,
викладач

29.01.-09.02. 2018р.

Чернівецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти

2.

Семенчук Ольга
Олександрівна

3.

5

6.

7.

Місце підвищення

Подільський ДАТУ

Гончар
Олександр
Володимирович

5

Термін підвищення

Заст.
25.09.-25.10.2018р.
директора
з НВР,
викладач
Викладач 25.09.-25.10.2018р.

1.

4.

Посада

Подільський ДАТУ

Примітка
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7.6.3. Навчальна робота
Всього на денну форму навчання зараховано 97 абітурієнтів, в т.ч. 66
на основі базові загальної середньої освіти, 5 – на основі повної загальної
середньої освіти, 25 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на
заочну форму навчання не проводився.
Таблиця 7.61

071 Облік і
оподаткування
208 Агроінженерія
Разом

Денна форма
На основі
На основі
повної
диплому
загальної
кваліфікован
середньої освіти
ого
робітника

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Заочна
форма

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2018 році

Всього

Дер
ж.

Конт
р.

Всього

Держ.

Конт
р.

Всьо
-го

Дер
ж.

Конт
р.

Всьо
-го

Дер
ж.

Кон
тр

24

22

22

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

43

1

2

2

-

25

25

65

1

4

4

-

25

25

-

-

-

-

71
95

44
66

Протягом 2018 року всього випущено 60 спеціалістів в т.ч. за денною
формою навчання 52 чол., за заочною – 8 чол.
Таблиця 7.62
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році
Випуск фахівців
Шифр та назва спеціальності
5.03050901 бухгалтерський облік
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин
і обладнання АПВ
Всього:

всього

22

з них за формою навчання/фінансування
денна
бюджет
контракт

22

3

38

30

60

52

заочна
бюджет
контракт

-

-

4

7

1

7

7

1

На даний час працевлаштовано 20 випускників, поступили у ВНЗ ІІІІV р.а. – 40 чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 36 чол.
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Зимову екзаменаційну сесію здавало 291 студент, якісний показник
57,9%, літню екзаменаційну сесію здавало 291 студентів, якісний показник
57,9%.

Таблиця 7.63

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:

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

Спеціальність

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів.

Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин

всього

в т.ч., без
поважни
х причин

Зимова екзаменаційна сесія
77

100

65.2

3,96

3

2,6

1,2

214

98,8

52,6

3,91

4

4,2

1,6

291

99,4 58,9
3,8
3,5
Літня екзаменаційна сесія

3,4

1,4

77

100

64,5

4,02

3

2,8

1,6

220

96,8

51,4

4,01

5

4,6

2,2

297

98,4

57,9

3,86

4

3,7

1,9

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.
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Навчальний заклад тісно співпрацював 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 2018 року 30 чоловік отримали робітничу професію «
Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ ». Студенти коледжу
одночасно з отриманням диплома молодшого спеціаліста також отримали
посвідчення водія «Автотранспортних засобів» категорії В, С1,
«Тракторист машиніст с\г виробництва»

та

категорій А1, А2, В1, В2 за

бажанням.
7.6.4. Методична робота
Методична робота в Хотинському коледжі Подільського ДАТУ є
складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів
діяльності керівного та викладацького складу.
Основною метою методичної роботи було підвищення професійної
майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної
діяльності педагогічного колективу.
Методична робота коледжу базувалася на принципах відкритості,
оперативності, мобільності, оптимального поєднання індивідуальних і
колективних

форм

та

спрямовувалася на

професійної

майстерності викладачів, розвиток

педагогічного колективу, формування

нового

підвищення
творчого
педагогічного

кваліфікації,
потенціалу
мислення,

забезпечення високої якості освітніх послуг.
Основними напрямками методичної роботи були:


надання методичних консультацій викладачам;



спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;



розробка, апробація та впровадження освітніх технологій,

інноваційних методик у навчально-виховний процес;
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створення комплексу методичного забезпечення навчальних

дисциплін;


сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача,

створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення
кваліфікації педагогів;


вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду

викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти,
ознайомлення педагогів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;


організація виставок методичних робіт викладачів, новинок

психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;


робота з молодими викладачами;



допомога в підготовці викладачів до атестації.

Вдосконалення методичної майстерності педагогічних працівників
було об’єктом постійної уваги адміністрації коледжу. Це завдання
покладалося на навчально-методичний кабінет коледжу, який призначений
для забезпечення творчої роботи викладачів за своїми навчальними
дисциплінами, самоосвіти й удосконалення педагогічної майстерності, а
також для аналізу й узагальнення досвіду роботи накопиченого педагогічним
колективом коледжу. Методична робота, яку проводив кабінет є важливим
засобом, що сприяє систематичному підвищенню кваліфікації викладачів,
впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі
навчання та виховання студентської молоді.
Система дій і заходів методичного кабінету коледжу ставить за мету
підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога,
розвиток

його

творчої

особистості

та

індивідуальності,

підвищення

інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в
цілому.
Протягом 2018 року педагогічний колектив коледжу продовжував
працювати над єдиною науково-методичною проблемою «Забезпечення
результативності

навчально-виховного

процесу

шляхом

застосування
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інноваційних технологій та підвищення рівня професійної компетентності
викладачів». Проблема,

яка вибрана колективом надзвичайно актуальна,

адже людство постійно перебуває в стані змін. Здатність сприймати зміни і
творити їх – це найважливіша характеристика способу життя людини в ХХІ
столітті.
Працюючи над вирішенням методичної проблеми здійснювалася
систематична інформація про нові педагогічні технології, методики
навчально-виховної роботи. Особлива увага приділялася створенню умов для
підвищення кваліфікації педагогічних працівників один раз на п'ять років з
наступною реалізацією засвоєних ними психолого-педагогічних знань та
умінь в навчанні студентів. Підвищення кваліфікації у формі стажування
викладачі

коледжу

Національного

проходили

університету

на

кафедрах

біоресурсів

та

Подільського

ДАТУ,

природокористування,

в

Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. В
2018 році підвищення кваліфікації пройшли вісім викладачів. Велику
допомогу методичному кабінету надавала бібліотека коледжу. В бібліотеці в
електронному варіанті представлені методичні матеріали для забезпечення
самостійної роботи студентів з усіх дисциплін, що викладаються в коледжі.
Викладачі

коледжу

працювали

у

шести

циклових

комісіях.

Документація і методичні напрацювання комісій зосереджені в методичному
кабінеті.

У

2018

році

загальноосвітніх дисциплін

було

проведено

тиждень

циклової

комісії

(голова циклової комісії Скрипник Т.В.);

тиждень правових знань, присвячений Всеукраїнському тижню права.
(голова циклової комісії Соколюк А.І.); тиждень циклової комісії дисциплін
професійно-практичної підготовки спеціальності Облік і оподаткування
(голова циклової комісії Зайцева О.А.).
За підсумками відбіркового етапу конкурсу в грудні 2018 року
методичні матеріали викладачів коледжу були представлені на конкурс
професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів
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«Педагогічний ОСКАР» Національної академії педагогічних наук України та
ДУ НМЦ «Агроосвіта».
Організовано виставку методичних матеріалів викладачів коледжу для
відбору кращих експонатів на конкурс до ДУ НМЦ «Агроосвіта». За
підсумками конкурсу у 2018 році три роботи викладачів коледжу
(Комарницький Ю.М.,Мельницька О.А., Ксенчук В.В., Соколюк А.І.,
Гіждівська Л.В.) оцінені найвищим балом та включені до Каталогу кращих
конкурсних робіт. Методична робота Комарницького Ю.М. «Комплекс
методичного

забезпечення

для

позааудиторної

роботи

з

навчальної

дисципліни «Загальна електротехніка з основами автоматики» посіла ІІІ
місце в конкурсі «Педагогічні інновації» ДУ НМЦ «Агроосвіта» серед
аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. України в номінації «Сучасний
навчально-методичний комплекс з дисципліни».
Для впровадження передового педагогічного досвіду, ознайомлення з
методикою проведення занять та з метою надання методичної допомоги
проведено ряд відкритих занять викладачами коледжу (Перевозник С.В.. –
викладач математики, Гіждівська Л.В. – викладач української мови та
літератури, Комарницький Ю.М. – викладач загальної електротехніки,
Нестор В.І. – викладач економічних дисциплін, Козак Ф.Ф.. – викладач
експлуатації машин і обладнання в АПВ. та інш)
З метою співпраці з навчальними закладами області, викладачі коледжу
брали участь у обласних методоб’єднаннях. Під час роботи методоб’єднань
викладачі мали змогу ознайомитись з досвідом навчально-методичної роботи
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області, а
також донести та обговорити результати на засіданнях циклових комісій. 30
червня 2018 року на базі Хотинського коледжу Подільського ДАТУ було
проведене обласне методичне об’єднання керівників та викладачів фізичного
виховання ВНЗ I- II рівнів акредитації.
Методичним кабінетом коледжу було надано допомогу при підготовці
викладачів до атестації, проведено семінар з вивчення Типового положення
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про атестацію педагогічних працівників України. За наслідками атестації
було подано клопотання до атестаційної комісії Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації про підтвердження раніше присвоєної
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - двом викладачам, про
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - одному
викладачу, про підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання
«викладач-методист» - одному викладачу. Атестаційна комісія Департаменту
освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації задовольнила клопотання
атестаційної комісії Хотинського коледжу ПДАТУ.
1.1.

Методичне забезпечення навчального процесу

Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу в
коледжі є важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм
підготовки фахівців і включало:
- 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

видавничого центру.

доповнюють

викладачі

та

працівники
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Засідання методичної ради.
Методична рада – це постійно діючий орган коледжу. Методична рада
визначає

основні

напрями

методичної

роботи

коледжу,

сприяє

впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує
заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і
підвищення

якості

підготовки

спеціалістів,

ефективності організації методичної та

надає

допомогу

щодо

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.
Проведення педагогічних семінарів.
Важливою складовою педагогічної майстерності викладача є творчий
потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація. Творчий
потенціал викладача визначається вмінням проникнутись проблемами
вихованців, проявляти стійкість у пошуках нового педагогічного підходу.
Ефективне

застосування

вербальної

і

невербальної

комунікації,

організовувати діалогове спілкування визначають комунікативні уміння
педагога. Педагогічна імпровізація – творча діяльність педагога, що
здійснюється в процесі педагогічного спілкування. Такі питання педагогічної
майстерності висвітлювали у своїх виступах методист коледжу та викладачі
під час педагогічних семінарів-практикумів, які проводились впродовж
навчального року.
Атестація викладачів
У квітні 2018 року з педагогічного колективу атестувались 4 викладачі.
З них: підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2
викладачі; одному викладачу було підтверджено відповідність раніше
присвоєному педагогічному званню «викладач-методист». Одному викладачу
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присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», одному – «
спеціаліст першої категорії».
Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється
шляхом:
- заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні
адміністративної, методичної ради;
- заслуховування звітів голів циклових комісій
- звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу
- заслуховування творчих звітів педагогічних працівників під час
атестації.
Методичний кабінет постійно шукає сучасні форми і методи роботи.
І надалі методична робота спрямовуватиметься на підвищення
професійної компетентності педагогічних працівників, реалізацію завдань
законодавчих та нормативних документів: доктрин, програм, концепцій
тощо, спрямованих на

забезпечення якості й доступності навчання,

демократизації та особистої зорієнтованості викладання, впровадження
інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
Таблиця 7.64
Методичне забезпечення навчального процесу в коледжі
№
з/п
1
2
3
4
5

Циклова комісія
Професійно-практичної
підготовки
спеціальності
«Агроінженерія»
Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Професійно-практичної підготовки спеціальності «Облік і
оподаткування»
Загальноосвітніх дисциплін
Дисциплін природничо-наукової підготовки

Методичне
забезпечення, %
100
100
100
100
100

7.6.5. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічну

базу

та

фінанси

Хотинського

коледжу

Подільського ДАТУ складають основні фонди, оборотні кошти та інші
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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 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
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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
достатньому рівні.

база

коледжу

забезпечує

навчальний

процес

на
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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
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
Навчання не може бути ефективним без виховання. Навчальний процес
у коледжі здійснюється у нерозривному поєднанні і з виховним процесом.
Головною метою виховної роботи коледжу є формування і розвиток свідомої
особистості, готової до конкурентного вибору свого місця у житті.
Виховання студентської молоді здійснюється за напрямами згідно
планів виховної роботи коледжу та кураторів груп: адаптація студентів
нового набору; робота з батьками; національно-патріотичне виховання;
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морально-правове виховання; екологічне виховання; художньо-естетичне
виховання; трудове виховання; фізичне виховання.
Для реалізації основних виховних завдань педагогічним колективом
використовуються такі основні форми виховної роботи зі студентами:
виховання під час навчальних занять та виховних годин; позаурочна та
індивідуальна робота; заняття у творчих колективах; участь у підготовці та
проведенні

конкурсів, свят, тематичних

вечорів;

робота в органах

студентського самоврядування; виховна робота у гуртожитку.
Найбільша відповідальність за виховання студентів лежить на
кураторах академічних груп. Щомісяця у коледжі проводяться засідання
циклової комісії

та наради кураторів груп з дирекцією. Для вирішення

різноманітних питань виховної роботи проводились батьківські збори,
зустрічі з працівниками правоохоронних органів. Психолог повною мірою
вирішувала питання психологічного і соціального супроводу студентів.
До роботи в різних напрямках виховання студентської молоді
долучаються і працівники бібліотеки, які готують тематичні виставки,
презентації, зустрічі з громадськими діячами та випускниками коледжу.
Учасники творчих колективів беруть участь у міських, районних
конкурсах, де здобувають переважно призові місця.
Педагогічним колективом особлива увага приділяється соціально
незахищеним категорія студентів. З ними проводиться індивідуальна робота з
метою залучення до активного студентського життя.
Складовою частиною виховної роботи в коледжі є студентське
самоврядування. Студрада виявляє активну позицію у функціонуванні
коледжу, високі організаторські здібності під час підготовки масових заходів.
Достатня увага приділяється організації виховної роботи у гуртожитку,
де

студенти

навчаються

самостійному

життю,

вмінню

раціонально

розподіляти час, виконанню побутових обов’язків, відповідальності за свої
вчинки, проявляти ініціативу, адаптуватися до нових життєвих обставин.
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Загалом виховний процес у коледжі є комплексним і орієнтований на
вищий рівень загальнокультурної та професійної підготовки, на створення
умов для реалізації особистих здібностей студентів та відповідальності за
своє майбутнє.

Таблиця 7.65
Виховні заходи в Хотинському коледжі Подільського ДАТУ у І
півріччі 2018 н. р.
№

Зміст роботи

Дата проведення

1

Проведення урочистої лінійки, присвяченої початку нового 01.09.2018
навчального року

2

Проведення тематичної першої лекції «Україна – єдина 01.09.2018
країна»

3

Проведення
акції милосердя у Міжнародний день 05.09.2018
благодійності (збір коштів на лікування важкохворої дитини)

4

Оформлення та відкриття у приміщенні коледжу тематичного Вересень 2018
кутка пам’яті колишнього випускника, який загинув під час
оборони Донецького аеропорту, Боднарюка Олександра
Васильовича
Участь у вікторині «Літературно-мистецька Хотинщина»
12.09.2018

5
6
7

Допомога в оформленні та участь у відкритті тематичної 14.09.2018
експозиції «За Україну, за її волю» пам’яті героїв Хотинщини,
загиблих у зоні АТО
Відвідання у тематичної виставки та участь у конференції 14.09.2018
«Хотин енергоефективний»

8

Участь разом з командою «Let's do it Ukraine» у акції 15.09.2018
«Всесвітній день прибирання»

9

Відкриття у приміщенні коледжу експозиції буковинської 16.09.2018
художниці Оксани Мартинюк

10

Участь у заходах з нагоди святкування 1016-річниці міста 16.09.2018
Хотин

11

Збір речей та продуктів для відправлення у зону АТО

12

Участь у церемонії нагородження недержавною нагородою 28.10.2018
«Народний герой України»

13

Змагання з стрільби з пневматичної гвинтівки серед студентів 10.10.2018
коледжу до Дня захисника Вітчизни

Жовтень 2018
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14

Проведення КВК до Міжнародного Дня бухгалтера

15

Проведення посвяти студентів-першокурсників та святкової 25.10.2018
дискотеки

16

Зустріч з працівниками військкомату та правоохоронних 26.10.2018
органів

17

Проведення тематичних виховних години, присвячених 100- 30.10.2018
річчю Буковинського Віча

18

Участь студентів коледжу у фестивалі-конкурсі художньої 02.11.2018
творчості серед колективів та окремих виконавців навчальних
закладів України «Агроуніфест – 2018»
Усний журнал «Слово до слова – зложиться мова» до Дня 09.11.2018
української писемності та мови

19

14.09.2018

20

Проведення конкурсу художньої самодіяльності та вечора 16.11.2018
відпочинку до Міжнародного Дня студента

21

Проведення фотоконкурсу
студентське життя»

22

Проведення урочистостей з нагоди Дня працівника сільського 16.11.2018
господарства

23

Участь у районному конкурсі професійного самовизначення 29.11.2018
«Міс та Містер Професійність» (проводиться Хотинською
філією Чернівецького обласного центру зайнятості)
Проведення заходів, присвячених Всеукраїнському тижню 10-12.12.2018
права: зустрічі з представниками правоохоронних органів,
випуск тематичних стінгазет, конференція, брейн-ринг.

24

серед

груп

коледжу

«Моє 16.11.2018

Спортивно – масова робота займає значне місце у житті студентів
коледжу і спрямована на залучення студентської молоді до самостійних
занять фізичною культурою, виховання у студентів здорового способу життя,
зміцнення здоров’я, формуванню фізичних і духовних цінностей особистості,
підвищення

рівня

фізичної

підготовленості,

навчальної

та

трудової

діяльності.
Протягом

навчального

року

викладачами

фізичного

виховання

організовано та проведено ряд спортивно-масових та оздоровчих заходів:
першість коледжу з легкоатлетичного кросу, міні-футболу, волейболу,
баскетболу, настільного тенісу, шахів. Проведено спортивно масовий захід
до Дна фізичної культури і спорту «День здоров’я», за програмою
Олімпійського тижня проводилися спортивні змагання, спортивне свято
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«Козацької слави», приурочене до Дня Українського козацтва, військово спортивні змагання до Дня пам'яті та примирення.
Збірні команди коледжу брали участь у міських та обласних змаганнях.
В обласній спартакіаді ВНЗ І-ІІ р.а. серед 20 навчальних закладів області
команди коледжу вибороли наступні місця:


легкоатлетичний крос – 10 місце юнаки, 11 дівчата;



настільний теніс – 8 місце юнаки, 6 дівчата;



баскетбол – 9 місце дівчата;



шахи – 10 місце юнаки, 5 дівчата;



футбол – 10 місце юнаки;

В командному заліку серед юнаків 12 місце, серед дівчат 8 командне
місце. В особистому заліку відзначилися такі студенти: Миронець Олег Імісце з бігу на 400-800-100м; Іванська Анастасія І-місце з бігу на 500м. Крім
того студент четвертого курсу Миронець Олег майстер спорту з легкої
атлетики, чемпіон України серед юніорів, переможець та учасник багатьох
інших Міжнародних та Всеукраїнських змагань.
Організацію фізичного виховання здійснюють два викладачі вищої
кваліфікаційної категорії, які постійно підвищують фаховий рівень шляхом
самоосвіти, курсів підвищення кваліфікації, працюють над індивідуальними
темами, вивчають передовий досвід кращих викладачів області, обмінюються
власним досвідом роботи, систематично здійснюючи відвідування занять,
позаурочних заходів з метою накопичення нових інноваційних форм, методів
роботи в реалізації визначеної проблеми.
Викладачі фізичного виховання проводять виховну роботу серед
студентів та ведуть контроль за дотриманням наказу Міністерства освіти та
науки України про заборону тютюнопаління, безпосередньо приділяють
увагу юнакам по підготовці їх до служби в лавах Української армії.
Розвиток фізичного виховання та спорту, формування у студентів
потреби фізичного розвитку і вдосконалення елементів здорового способу
життя – є запорукою їхнього здоров’я.
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№
з/п
1

2

3

Заходи
проведені в
коледжі
спартакіада з
волейболу серед
відділень
спартакіада з
баскетболу
серед відділень

Спортивні досягнення студентів 2018 н.р.
Обласні

спартакіада з
легкої атлетики
серед відділень

Першість з мініфутболу серед
першокурсників

Участь в ХІV
обласних
спортивних
іграх з мініфутболу серед
ВНЗ І-ІІр.а.

ПІБ/
Група

Досягнення

механічне

М - 32

1 місце

механічне

М - 31

1 місце

Механічне
Бух. облік

М – 31
Миронець
О.
Б – 22
Іванська
А.

Чемпіонат
України з
л/а серед
юніорів
Командний
Чемпіонат
України з
л/а серед
юніорів

4

5

Всеукраїнсь
Відділення
кі

Таблиця 7.66

М - 11

1 місце
1 місце

Миронець
Олег М41

1 місце-400м
КМС
І місце-800м
1 місце 400м

Збірна
команда
коледжу

16 місце
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№
з/п

6

Заходи
проведені в
коледжі

Обласні

Участь в ХІV
обласних
спортивних
Першість з
іграх з
легкоатлетичног
легкоатлетич
о кросу серед
ного кросу
першокурсників
серед ВНЗ І-ІІ
р.а.

Участь в ХІV
обласних
спортивних
іграх з
настільного
тенісу серед
ВНЗ І-ІІ р.а.
Участь в ХІV
обласних
спортивних
іграх з шахів
серед ВНЗ І-ІІ
р.а.

Всеукраїнсь
Відділення
кі

ПІБ/
Група
Збірна
команда
коледжу

Б -21

7

Першість з
настільного
тенісу серед
першокурсників

8

Першість з
шахів серед
першокурсників

9

спартакіада з
настільного
тенісу серед
відділень

механічне

10

спартакіада з
шахів серед
відділень

Механічне
Бух.облік

М – 12

Б – 11

Біг
на1000м
Миронець
О.
Біг на
500м
Іванська
А.

Досягнення

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
1 місце
Ладний О.
Мсп - 1
Солодан
М.
Б-11
Любомир
ська Л. Б31
1 місце
Заплітний
В.
Б-31
Кохман В.
М-31
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7.6.8. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
Проофорієнтаційна

робота

в

коледжі

проводиться

за

такими

напрямами:


Планування профорієнтації і набору студентів на новий

навчальний рік.


Визначення складу профорієнтаційних бригад з викладачів та

майстрів виробничого навчання для роботи з учнями випускних класів шкіл
регіону.


Поповнення

бібліотечного

фонду

літературою

з

питань

профорієнтації та закріплення інтересу учнів до професії


Оформлення кабінету профорієнтаційної роботи



Поповнення кабінету методичними розробками позакласних

заходів з профорієнтації


Проведення в групах виховних годин



Проведення індивідуальних консультацій зі студентами та їх

батьками з питань підвищення інтересу до обраної професії


Тестування учнів-абітурієнтів на предмет профпридатності



Проведення місячнику пропаганди професій



Забезпечення профорієнтаційного висвітлення роботи коледжу в

засобах

масової

інформації

(преса,

радіо,

Інтернет,

зовнішня

реклама,телебачення)


Розробка пам’яток організаторам профорієнтаційної роботи



Проведення нарад з профорієнтаційної роботи



Профорієнтаційна робота по областях України (листування,

інформування

на

автовокзалах,

вокзалах,

відрядження

індивідуальна робота через студентів, співробітників)


Робота з профорієнтації з міським центром зайнятості

в

райони,
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Виступи

колективу

художньої

самодіяльності,

організація

виставок на районних, міських, обласних заходах


Укладання угод з підприємствами і установами з підготовки

кадрів


Розробка тестів профпридатності учнів



Екскурсії на аграрні підприємства. Зустрічі-бесіди з керівниками

та працівниками підприємств


Виставки виробів, макетів, творчих робіт студентів коледжу



Соціологічне опитування «Престижність професії»

7.6.9. Фінансово-господарська діяльність
По загальному фонду коледж профінансовано в 2018 році в сумі 7002.2
тис. грн. на 100%, передбаченого фінансування, проведені видатки по
заробітній платі – 5421,1 тис. грн, нарахування на заробітну плату -1188,2
тис. грн., дітям-сиротам на одяг 0,5 тис. грн., та харчування -23,3 тис. грн., на
комунальні послуги – 369 тис. грн., капітальні видатки – не фінансувались.
Проведено видатків по спеціальному фонду в сумі 496 тис. грн., в тому
числі заробітна плата з нарахуванням 251.5 тис. грн., придбано матеріалів,
обладнання та інвентарю 126.0 тис. грн., послуги – 60.2 тис. грн.,
відрядження 4.1 тис. грн., сплачено ПДВ – 54,0 тис. грн., придбано
комп’ютерів 40,7 тис. грн.
Заборгованості по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної
плати та стипендій в коледжі немає.
Виконано такі ремонтні роботи:
-

поточний ремонт аудиторій, коридорів навчальних корпусів,

кабінетів майстерень;
-

установлено 60 метрів огорожі;

-

поточний ремонт

гуртожитку;

кімнат, коридорів, побутових кімнат в
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-

замінили в гуртожитку частково сан. Вузли, водопровідні та

каналізаційні труби, провели капітальний ремонт душової кімнати в
гуртожитку;
-

завершені роботи по оформленню кабінету «Правил і безпеки

дорожнього руху», підключено
правил дорожнього руху.

5 комп’ютерів

і монітор для вивчення
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7.7.

ЗВІТ

ШЕПЕТІВСЬКОГО

КОЛЕДЖУ

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
соціально-побутових умов: бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс,
гуртожитки, господарський комплекс.
Таблиця 7.67
Напрями підготовки та спеціальності
№
з/п
1

Напрям

Шифр та назва спеціальності

2

3
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»
076 «Підприємництво, біржова
діяльність і торгівля»

07 «Управління та
адміністрування»

Кваліфікація
(спеціалізація)
4
Бухгалтерський облік
Фінанси і кредит
Інформаційна діяльність
підприємства

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 3 спеціальностями
на підставі ліцензії і сертифікатів, що діють до 30.06.2022 – 2026 р. р.
Контингент студентів станом на 29 грудня 2018 року становить: денної
форми навчання 155 осіб, в тому числі за рахунок державного бюджету
навчаються 107 особи (69%), на контрактній основі – 48 осіб (31%).
Заочна форма навчання – 16 студентів в тому числі за державним
замовленням – 9 осіб (56%), на контрактній основі – 7 осіб (44%).
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Таблиця 7.68
Ліцензовані обсяги прийому

071
«Облік
і
оподаткування»
(5.03050901
«Бухгалтерський
облік»)
072 «Фінанси,
банківська справа та
07 «Управління і
страхування»
адміністрування»
(5.03050801 «Фінанси
і кредит»)
076 «Підприємництво,
біржова діяльність і
торгівля» (5.03050201
«Інформаційна
діяльність
підприємства»)
Всього

5

100

80

НД-І
№2379959
01.07.2026р.

-

НД-І
№2379958
01.07.2026 р

50

25

-

175

80

6

НД-І
№2385657
01.07.2022р.

Рівень
акредитації
Всього

4

Заочна

3

Контингент
студентів
Денна

2

Заочна

1

Код і назва
спеціальності

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

7

8

9

10

1

86

70

16

1

29

29

-

1

56

56

-

171

155

16

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
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на кращу методичну розробку, навчальний кабінет. Викладачі коледжу
постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня, беруть участь у
проведенні семінарів, впроваджують активні форми і методи навчання.
Забезпеченість навчально-виховного процесу здійснюється за рахунок
штатних працівників. При розстановці кадрів

враховується педагогічний

досвід, кваліфікація викладача, наступність у роботі.
Таблиця 7.69
Характеристика педагогічного складу (станом на 01.01.2019 р.)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

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»

21
1
-

Підвищення кваліфікації

7
7
5
1
1

педагогічних працівників здійснюється

відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,
яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 24.01.2013 р. № 48 та перспективного плану підвищення
кваліфікації викладачів, затвердженого директором коледжу. Проводиться
аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності
викладачів.
Таблиця 7.70
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Підвищення кваліфікації (стажування) викладачами коледжу у
2018 році
№
ПІБ
з/п
1
Осадчук Л.А.

2

Рудюк Г.К.

викладач

Січень-лютий
2018р

3

Тетеря І.А.

Квітень 2018р.

4
5
6

Квітень 2018р.
Квітень 2018р.
Травень 2018р.

Кафедра ПДАТУ
Кафедра ПДАТУ
м.Київ

7

Телятник А.В.
Гриньов В.О.
Семенишин
В.Ф.
Якобчук Ю.В.

директор
викладач
Викладач
Викладач
Викладач

Місце
підвищення
ТОВ
«Серединецьке»
корпорації
«СВАРОГ ВЕСТ
ГРУП»
ТОВ
«Серединецьке»
корпорації
«СВАРОГ ВЕСТ
ГРУП»
Кафедра ПДАТУ

Викладач

Квітень 2018р.

8

Тетеря О.Л.

Викладач

Квітень 2018р.

9

Клімчук В.Б.

Голова ц/к
Викладач

Червень 2018р.

10

Антонюк О.П.

викладач

Червень 2018р.

Хмельницький
ІППО
Хмельницький
ІППО
Кафедра
Полтавського
університету
економіки і
торгівлі
Кафедра
Полтавського
університету
економіки і
торгівлі

З

метою

Посада
Голова ц/к
викладач

Термін
підвищення
Січень-лютий
2018р.

цілеспрямованого

безперервного

рівня

Примітки

професійної

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету, забезпечення
ефективності навчально-виховного процесу та відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників у 2018році було створено
атестаційну комісію та проведено чергову атестацію таких пед.працівників:
Рудюк Г.К. - викладач облікових дисциплін, підтверджено вищу
категорію та пед.звання викладач-методист
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Телятник А.В. – викладач суспільних дисциплін, підтверджено вищу
категорію,
Тетеря І.А. – викладач суспільних дисциплін, підтверджено вищу
категорію та пед.звання старший викладач
Кормилецька О.О. – викладач іноземної мови, підтверджено першу
категорію
7.7.3. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Таблиця 7.71
Результати прийому в 2018 році (станом на 31.08.2018р.)

Всього

Заочна форма

Всього

Всього

На основі
диплому
кваліфікованого
робітника

Спеціальність

На основі базової
загальної
середньої освіти

Денна форма
На основі повної
загальної
середньої освіти

ОО

24 19

19

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

ФБС 11 11
ПБТ 10 10
Разом 45 40

8
8
35

3
2
5

-

-

-

-

-

-

5

5

-

Держ.

Контр
.

Держ.

Контр
.

Всього

Держ.

Контр
.

Всього

Конт
р

Держ.

Таблиця 7.72
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році
Випуск фахівців
Шифр та назва спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський
облік»
5.03050801 “Фінанси і кредит”
5.03050201

всього

41
13

з них за формою навчання/фінансування
бюджет

25
7

денна
контракт

5
6

«Інформацйна

діяльність підприємства»

15

3

12

Разом

69

35

23

заочна
бюджет
контракт

4

7

-

-

-

-

4

7
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Одержали диплом з відзнакою всього 14 осіб, в т.ч. на денному
відділенні – 10 осіб, на заочному – 4 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
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
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підприємств, спеціалістів фінансових установ, агроформувань, центру
зайнятості, правових органів.
Підрозділ
Полонським,

активно

співпрацює

Ізяславським,

з

Білогірським,

Шепетівським,
Теофіпольським

Славутським,
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 7.73
Інформація про працевлаштування випускників коледжу у 2018
році
Працевлаштовані
Шифр та назва спеціальності

Випуск

Всього
в т.ч.

Продовжили

держзамовлення

навчання

5.03050901 «Бухгалтерський
облік»
5.03050801 “Фінанси і кредит”

33

8

7

25

20

5

2

10

5.03050201

11

3

-

5

66

16

9

40

«Інформаційна

діяльність підприємства»
Разом

Випускники коледжу 2018 р. поповнили лави студентів Подільського
ДАТУ, а саме 25 осіб продовжили навчання за заочною формою (6 спец.
«Фінанси, банківська справа та страхування» і 22 - спец. «Облік і
оподаткування») та 4 - за денною.
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Таблиця 7.74

БО
ФК
ІДП
Загалом:

79
36
61
176

БО
ФК
ІДП
Загалом:

69
29
53
151

Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Загальний %
успішності

Кількість
студентів

Рівень навчальних досягнень студентів
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Літня сесія 2017-2018 н.р.
92.4 51.0
4.0
3
94.4 52.1
3.79
2
90.2 50.0
3.59
1
92.0 51.0
3.81
6
Зимова сесія 2018-2019 н. р.
91.3 51.1
3.88
3
93.1 50.0
3.62
3
79.2 50.0
3.43
1
87.4 50.5
3.64
7

Пропуски занять на
1 студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього поважних
причин
19.5
34.7
53.7
34.5

13.5
10.6
37.2
21.2

32.1
35.4
47.0
38.0

9.1
6.5
22.2
13.6

У травні 2018 р. студенти випускних курсів коледжу зі спеціальностей
«Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит» прийняли участь у
незалежному

замірі

знань

студентів

відповідних

спеціальностей,

організований ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Середній
бал

успішності

за

результатами

тестування

спеціальності «Бухгалтерський облік» склав

студентів

коледжу

зі

- 4.31 (при середньому

показникові серед усіх навчальних закладів – 4.06) , спеціальності «Фінанси і
кредит» - 4.29 ( при середньому показникові – 3.96).
За результатами огляду-конкурсу на кращу роботу лабораторії
«Навчальна бухгалтерія» серед аграрних закладів вищої освіти І-ІІ р.а.
коледж виборов І місце по Україні (травень 2018 р.)
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,
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удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності
навчально-виховного процесу.
Керівництво методичною роботою коледжу здійснює методична рада.
Також у коледжі діють методичний кабінет, школа молодого викладача,
методичні кутки з навчально-виховної та навчально-методичної роботи. До
реалізації завдань навчально-методичної роботи активно залучаються
викладачі, що мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію.
Вони є головами циклових та предметних комісій, завідуючими навчальними
кабінетами,

керівниками

навчальних

груп,

наставниками

молодих

викладачів.
На протязі 2018 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 2018 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,
відео- та аудіоматеріали. Викладачі самостійно готують роздатковий
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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 навчальновиховного процесу на достатньому рівні.
Слід зазначити, що всі викладачі коледжу активно працюють над
вдосконаленням, оновленням методичного забезпечення занять з фахових
дисциплін. Це висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу
фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти.
Діяльність методичної роботи коледжу здійснюється за такими
основними напрямами:
o

науково-методичне забезпечення навчальних предметів;

o

трансформування наукових ідей у педагогічну практику;

o

науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній

галузі, наукові пошуки та експериментальна робота;
o

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного

розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень
психолого-педагогічних наук.
Таблиця 7.75
Методичне забезпечення навчального процесу протягом 2018 року
Циклова комісія
Обліково-фінансових дисциплін
Суспільно-гуманітарних дисциплін

Методичне
забезпечення, %
100%
100%
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Природничо-наукових дисциплін
Економіко-інформаційних

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

впровадження
дисциплін;

розробок.

інновацій,

підсумки

Обговорювались

результативність

мультимедійного супроводження

роботи

циклових

комісій

за

та

викладання

2017-2018

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 2018 н.р. було проведено 2 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)
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2. Психолого-педагогічний семінар з питань навчальної роботи
відповідно до задач навчального закладу та існуючих проблем:
Практична підготовка: стан, проблеми та перспективи»:
Застосування інтерактивних методів навчання на практичних заняттях ;
Формування практичних навичок у студентів на заняттях з фінансів та
економіки підприємств
Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх
мета – підвищення майстерності викладачів.
Основні завдання відкритих занять:
- упровадження в практику викладачів передового педагогічного
досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на
розв’язання завдань, що стоять перед навчальним закладом.
У методичному кабінеті формується «банк» конспектів відкритих
занять. Великі можливості для навчання відкривають мультимедійні засоби,
інформаційні технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань
студентів, розвивають їх творчі здібності, продуктивне мислення, творчу
уяву,

спостережливість,

пошуково-інформаційні

вміння.

Проведення

нестандартних занять за допомогою 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 навчальновиховного 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
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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 98%. 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 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
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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
навчально-виховного процесу, що сприяє об’єднанню дій адміністрації
навчального закладу та підлеглих щодо спільної праці в досягненні
прогнозованих результатів.
Керівництво коледжем здійснює директор та його заступники з
навчально-виховної роботи, завідувач денним відділенням, голови циклових
комісій. Директор призначається ректором Подільського державногоаграрно-технічного університету за контрактом. Всі інші посадові особи
призначені на посади директором коледжу, мають повну базову вищу освіту і
досвід педагогічної роботи.
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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 ЗВО ІІІ-ІV рівнів.
Особлива увага приділяється контролю ведення документації, в т.ч.
документів суворої звітності, журналів обліку навчальних занять, книг обліку
видачі атестатів та дипломів тощо.
На постійному контролі адміністрації коледжу перебувають питання
дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм в навчальновиховному процесі, забезпечення умов проживання студентів.
Ефективність управлінських рішень багато в чому визначається
досвідом роботи керівника умінням об’єктивно

вивчити та оцінити

ситуацію,

шляхів

накреслити

чіткий

план

реалізації

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.
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Методичною проблемою, над якою працює навчальний заклад
протягом 2018-2019 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 7.76
Проведення виховних заходів в коледжі
№

Заходи, проведені коледжем

1
1
2

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»
Інформаційна година на тему: «Молодь і
шкідливі звички: серйозний погляд»
Відвідування музею воїнів АТО «Борці за
Україну»
Відкритий фестиваль-конкурс художньої
творчості «Агроуніфест-2018»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Обласн
і
3

Регіонал
ьні
4

Відділе- Група
ння
5
6
денне

Досягнення
7

IIIкурс

денне
денне

I курс

денне
I курс
денне

IIIкурс

I курс
Кам’янецьПодільськ.
ІII місце

денне
денне
денне
денне

I, II
курси

Номінація
«Вокальне
мистецтво»
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36

37
38

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»

денне
денне
денне
II курс

I курс

IIIкурс

Виховний захід з елементами театралізації
«Котилася писаночка»
Виховна година до Дня пам’яті та примирення
і Дня перемоги у Другій світовій війні
Засідання
Європейського
клубу
«Моє
майбутнє – Україна європейська»
Концерт «Ми жінку-матір славим у віках!»

денне

Марш у вишиванках
Благодійна акція «Серце до Серця»
Регіональний етап інтелектуального конкурсу
«Кращий студент-2018»
Участь у «Бібліоночі»
Виховна година «Історія нашої писемності»
Виставка творчих робіт студентів коледжу
Благодійна акція «Життя без паління»
Всеукраїнська акція «Free Ukraine»
Відвідування
вистави
Львівського
академічного музично-драматичного театру,
концерту
Хмельницького
естрадносимфонічного оркестру
Зустрічі із психологом, юристом, лікаремнаркологом, собріологом
Урочисті
заходи,
присвячені
Випуску
студентів

денне
денне

Куратор

студентської

групи

денне
IIIкурс

Житомир

денне
денне
денне
денне
денне

I, II
курси
ІІ місце

II курс

денне
IIIкурс

ІІ

курсу

спеціальності

«Облік

і

оподаткування» Столярчук Н.І. приймала участь у регіональному етапі
конкурсу «Куратор року 2018» серед аграрних закладів вищої освіти І-ІІ р.а.
Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей. За результатами етапів
конкурсу учасниця зайняла ІІ місце та нагороджена дипломом.
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Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі на
протязі навчального року проводилась згідно розроблених планів та графіків
навчального процесу з фізичного виховання. На початку навчального року
всі студенти коледжу пройшли медичне обстеження при Шепетівській
центральній лікарні. В результаті обстеження навчальні групи коледжу було
розподілено на навчальні відділення: основне, спеціально-медичне. За
наказом директора коледжу 63 студенти зараховані до підготовчої та
спеціально-медичної групи. 10 студентів звільнених від практичних занять
фізичного виховання.
Навчальні заняття з основною підгрупою проводили в урочний та
позаурочний час. По закінченню семестру проводились заліки з фізичної
культури та фізичного виховання.
Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в коледжі
направлена на покращення здоров’я студентів, їх працездатності, залучення
студентів до систематичних занять фізкультурою та спортом. Для здійснення
цієї роботи розроблено плани спортивних секцій та фізкультурно-масових і
спортивних заходів, оформлено стенд результатів спартакіади та кращих
спортсменів

коледжу.

Робота

спортивних

секцій

здійснювалась

під

керівництвом викладачів фізичного виховання та громадських інструкторів.
В коледжі працювали спортивні секції з наступних видів спорту:
- міні-футбол – 18 осіб;
- 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
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спортивно-масові заходи присвячені Міжнародному дню студентського
спорту в Україні.
Студенти коледжу приймали участь в міських, районних, обласних та
Всеукраїнських змаганнях, проводились товариські зустрічі з студентами та
учнями інших навчальних закладів міста.
7.7.8. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційну роботу проводили викладачі коледжу за активною
участю вчителів, класних керівників, інших членів педагогічного колективу
шкіл.
Для забезпечення проведення якісної вступної компанії вже 2019 року
у коледжі проведено ряд профорієнтаційних заходів:
- проведено роз'яснювальну роботу в загальноосвітніх навчальних
закладах;
- проведено Дні відкритих дверей;
- участь у виставках, конкурсах, ярмарках професій організованими
центрами

зайнятості

(Шепетівського,

Полонського,

Славутського,

Ізяславського, Білогірського, Теофіпольського р-нів та м. Нетішин);
- проведення профорієнтаційної роботи студентами 3 курсу під час
проходження виробничої практики;
- поновлено матеріал інформаційно-рекламного характеру про напрям
підготовки (буклети, оголошення, календарі тощо);
- реклама у засобах масової інформації;
- проведено агітаційну роботу серед студентів щодо залучення
вступників.
Демографічні

й

економічні

умови

останнім

часом

дедалі

ускладнюються та є головною причиною зменшення кількості абітурієнтів у
вищих навчальних закладах. Тому в нашому навчальному закладі належній
увазі приділена профорієнтаційній роботі.
Найбільший вплив на вибір закладу освіти мають такі чинники:
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приклад знайомих, порада батьків, відвідування дня відкритих дверей,
інформація на сайті ВНЗ, традиція родини (хтось із рідних навчався тут і
порадив вступити), інформація для абітурієнтів, відвідування школи
представниками навчального закладу, які розповідали про навчання у ньому,
реклама у засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення), участь у
ярмарках професій.
Для тісної співпраці з колишніми випускниками та продовження
родинних традицій при виборі навчального закладу в минулому році було
започатковано нову традицію, кожного року в першу суботу червня місяця
відбуватиметься урочисте зібрання випускників всіх років.
Але

при

всій

різноманітності

форм

і

методів

роботи

з

майбутніми абітурієнтами не можна забувати про те, що головним для них
при виборі навчального закладу буде його авторитет на ринку освітніх
послуг, який забезпечується систематичною і клопіткою роботою всього
педагогічного колективу над формуванням і підтримкою його високого
рівня. Вдячні відгуки випускників про навчання, високі оцінки роботодавців
про якість підготовки наших фахівців, пропозиції про працевлаштування з
боку підприємств, бажання батьків – колишніх наших випускників дати
освіту своїм дітям саме в стінах нашого коледжу.
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.
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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

2018 року отримано фінансування загального фонду в

розмірі 3589.4 тис.грн. та використано впродовж року на:
- заробітну плату – 2156.7 тис.грн.
- нарахування на з/пл. – 472.4 тис.грн.
- оплата комунальних послуг – 348.0 тис.грн.
- виплату стипендії – 607.5 тис.грн.
На протязі навчального року поступили кошти на спеціальний рахунок
закладу в розмірі 1098.8 тис.грн. ( в т.ч. благодійні внески 76.0 тис.грн.) та
використано на:
- заробітну плату – 442.6 тис.грн.
- нарахування на з/плату – 191.4 тис.грн.
- придбання товарів, матеріалів – 61.9 тис. грн..
- оплата наданих послуг (крім комунальних) – 84.2 тис.грн.
- оплата комунальних послуг – 242.7 тис.грн.
Придбано комп’ютерної техніки на суму 60.8 тис.грн.

