
Підготовка конкурентоспроможних фахівців та формування професійних компе
тентностей на сучасному етапі є важливим завданням вищої професійної освіти.

У даний час ректоратом здійснюється пошук напрямів та способів вирішення  
існуючих проблем шляхом знаходження нових джерел фінансування, налагодження 
ефективної взаємодії з випускниками університету з метою коригування освітнього 
процесу та отримання фінансової підтримки з їхньої сторони.

Вбачається за необхідне посилення взаємодії з провідними освітніми науковими та 
виробничими організаціями України та Європи в топ 100 кращих вищих навчальних 

закладів України та вступ до Європейської Асоціації університетів.
Одним із дієвих способів переведення вищої освіти на якісно новий рівень виз

начено проведення наукових досліджень. На це робить акцент у своїх публічних 
виступах міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Так, у ПДАТУ планується 

відкриття трьох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук із спеціальності 

«Рослинництво», кандидата сільськогосподарських наук спеціальності 
«Годівля тварин і технологія кормів» і кандидата економічних наук 

із спеціальності «Економіка та управління національним 
господарством», «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)».

Перспективним планом розвитку університету передбачено 
подвоєння штату докторів наук та професорського складу вищого 
навчального закладу доведенням їх кількості до 50. З цією метою 

визначено необхідність забезпечення постійного зростання кількісних та якісних показників наукової діяльності через 
публікацію наукових статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, фахових збірниках наукових 
праць, у наукових монографічних виданнях, отримання патентів на винаходи та на корисні моделі. Передбачається 
збільшення обсягу та кількості держбюджетних та госпдоговірних науководослідних програм.

Вимагає вдосконалення система підвищення кваліфікації керівного та професорськовикладацького складу універ
ситету у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах України та Європи.

Для розв’язання проблеми розвитку університету планується створення навчальновиробничого парку сучасної тех
ніки й обладнання для сільськогосподарського виробництва та переробки аграрної продукції; збільшення площі земель 
для вирощування зернових культур, що сприятиме надходженню додаткових коштів на рахунки університету.

Університет здійснює розширення кола абітурієнтів, які вступають до навчального закладу. Так, поряд з випускниками 
шкіл, що зараховуються на навчання на підставі результатів ЗНО на конкурсній основі, приймаються випускники 
технікумів та коледжів для продовження навчання за скороченою програмою підготовки. У конкурсі за результатами 
вступних іспитів беруть участь особи, які здобули повну середню освіту 2007 року або раніше.

Університет надає можливість отримання другої вищої освіти на кваліфікаційному рівні «спеціаліст», «магістр», 
зокрема, «Облік і аудит», Менеджмент організацій і адміністрування». 

Планується вирішення житлової програми із забезпечення співробітників університету та технікумів шляхом 
перепланування певних навчальних корпусів у житлові будинки.

Ректорат з великою повагою ставиться і до своїх випускників, які отримали початок професійного становлення у 
нашому університеті, зокрема, заслужену славу принесли випускники різних років, новатори аграрного виробництва, 
Двічі Герої Соціалістичної Праці Ткачук Г.І., Долинюк Є.О., Герої Соціалістичної Праці Щепановський А.М., Скринчук Л.Ю., 
Квасницький О.В.. Ми пишаємось також нашими випускникамивиробничниками, які перебувають на заслуженому 
відпочинку – Героями Соціалістичної Праці Мазур М.М., Середою М.С.. Університет гордиться творчими досягненями 
сучасних аграрних підприємціввипусників: Героїв України Іващука П.В.  і  Гути І.М.. У різні роки головами обласних державних 
адміністрацій працювали наші колишні студенти Коломийчук В.С., Присяжнюк А.Й., Хоптян В.А., Чуднов В.М., Ядуха В.С. 
У даний час головою Хмельницької ОДА працює випускник агрономічного факультету Прус Л.І.

Університет не забуває і про не менш відомих колишніх наших студентів. Зокрема це Адамець І.К., Бернашевський О.В., 
Вінський Й.В., Гаврилюк В.І., Гаврилюк Ю.В., Глігор С.С., Гончарук В.Я., Грищук В.С., Грубі Г.Б., Гута К.Ф., Дубицький В В., 
Загородний М.В., Іліщук П.В., Кучерявий Ю.В., Лукач В.С., Малік М.Й., Марченко В.Л., Мастій В.В., Олицький М.В., Олійник А.А., 
Олуйко В.М., Пастух А.А., Роїк М.В.,  Рудик І.Л., Семенчук В.М., Сладковський Г.П., Сухораба В.П., Таєнчук В.П., Томич І.Ф., 
Туринський В.М., Турун Г.П., Філюг С.А., Щербань В.П., Яглінський В.С. та багато інших випусників, якими ми пишаємось! 

З повагою в.о. ректора професор В. Іванишин
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СтудентСьке Самоврядування у ПодільСькому державному 
аграрно-технічному універСитеті

Подільський державний аграрно-технічний університет – 
сучасний навчальний заклад, у якому органічно поєднуються 
навчально-виховна робота, виробнича і наукова діяльність та 
студентське самовря-
дування. Саме через 
нього наша молодь 
повинна навчатися де-
мократії, вмінню прий-
мати активну участь 
в житті, долі власного 
народу. Завдання са-
моврядування – дати 
можливість кожному 
студенту відчути, що 
саме він може прийма-
ти рішення, значущі для 
власного колективу, са-
ме від його позиції за-
лежить багато в житті 
академічної групи, ко-
лективу всього навчального закладу. 

У ПДАТУ існують дві форми студентського самоврядуван-
ня, а саме: профком студентів 
та студентський парламент.

Профспілковий комітет 
працює у тісній співпраці з 
адміністрацією університе-
ту, профспілковим комітетом 
співробітників ПДАТУ та сту-
дентським парламентом уні-
верситету. Основними напрям-
ками діяльності первинної 
профспілкової організації сту-
дентів ПДАТУ є здійснення со-
ціального та правового захисту 
студентства, організація його 
оздоровлення, організація змі-
стовного проведення дозвілля 
студентської молоді, представлення інтересів студентського 
колективу у Вченій раді і ректораті ПДАТУ, а також, сумісно з 
ректоратом і студентським парламентом, організовує виховну 
роботу серед студентів, бере участь в здійсненні заходів щодо 
поліпшення умов навчання, праці, побуту 
і відпочинку студентів, захищає студентів 
у соціальному аспекті. Профспілкова орга-
нізація студентів ПДАТУ входить як органі-
заційна ланка до Профспілки працівників 
АПК, є членом Ради студентського само-
врядування ВНЗ України. З 2005 року і по 
нинішній день очолює даний орган само-
врядування Ліщук Світлана Георгіївна

Студентський парламент створено 
2004 р. в цілях широкого залучення сту-
дентів до активної культурно-масової, 
соціальної та наукової роботи у вищому 
навчальному закладі та задля забезпе-
чення прав та інтересів студентів. Парла-
мент є консультативно-дорадчим органом, що утворений з 
метою більш повного врахування пропозицій студентської 
молоді. Президентом студентського парламенту восени 
2013 року було обрано студента 3 курсу інституту бізнесу і 
фінансів ПДАТУ Кушніра Володимира.

Для організації дозвілля та культурно-масової роботи зі 
студентами ректорат в особі проректора з педагогічно-виховної 
роботи, післядипломної освіти та до-
радництва Гуцола Тараса Дмитровича, 
спільно з профкомом і студентським 
парламентом забезпечує функціону-
вання студентського клубу – центру 
творчості та відпочинку для студентів 
університету. Постійно проводяться 
зустрічі студентів з відомими громад-
ськими та суспільними діячами міста 
та країни. 

Активну участь беруть органи 
самоврядування в роботі «Школи 
молодого лідера», проводяться сис-
тематичні профспілкові навчання для 
новообраних профспілкових лідерів як 
на базі університету, так і за межами 
ВНЗ. Три роки поспіль ректорат та профком студентів спільно 
з Міністерством аграрної політики та продовольства України 
щорічно проводить конкурс «Кращий студент університету» та 

конкурс на найкращу студентську наукову роботу і нагороджує 
грамотами, преміями та подарунками переможців.

Справжнім джерелом духовних 
цінностей стали творчі колекти-
ви університету. Наш ВНЗ слав-
ний своїми студентськими та 
викладацькими колективами ху-
дожньої самодіяльності. На да-
ний час в нашому навчальному 
закладі є 4 колективи, які мають 
високе звання «народний». Це 
такі,  як: «Подільський колос» (за-
снований 1956 року, керівник – 
Віра Чернишева), вокальний ан-
самбль викладачів «Ясени» (за-
снований 1995 року, керівник – 
Володимимр Лабанський) та ан-
самбль народної музики «Троїсті 
музики» (заснований 1970 року, 
керівник – Олександр Царук). В усіх цих колективах ма-

ють змогу приймати участь наші студенти та народний театр 
«Лінк» (керівник – Свереда Валерій). Крім цих колективів є 

студентський духовий оркестр, сту-
дія вокально-хорового мистецтва, 
ансамбль естрадного танцю, жіно-
чий вокальний ансамбль, 
поетичний клуб, інте-
лектуальний клуб, клуб 
авторської пісні, студія 
брейк-дансу.

За допомогою та при 
безпосередній участі рек-
торату та профкому сту-
дентів в університеті було 
також створено «Студент-
ську лігу КВН ПДАТУ». Як 
наслідок, збірна коман-
да КВН ПДАТУ «Всё пуч-

ком» неодноразово ставала чемпіоном ліги КВН 
м. Кам’янець-Подільський та нагороджувалася цін-
ними подарунками.

Постійно за підтримки ректорату профком 
та парламент надають орга-
нізаційну та матеріальну до-
помогу в проведенні свят 1 
вересня, 8 Березня, Дня Пе-
ремоги, Новорічних свят, Дня 
захисника Вітчизни, Дня пер-
шокурсника, Дня працівників 
сільського господарства, Дня 
студента, чемпіонату команд 
КВН, Студентських Спартакіад, 
літератур них вечорів, театраль-
них постановок, студентських 
конференцій, «Коза цьких за-
бав», студентсь ких дискотек, 
різного роду спортивних зма-

гань, ювілейних свят факультетів та інститутів університету, 
церемоній із вручення дипломів випускникам університету та 
багато ін. Силами адміністрації університету та профкому сту-
дентів була започаткована гарна традиція роздавати новорічні 
подарунки студентам, що мають дітей, та студентам-сиротам. 
А наші голови профбюро щорічно влаштовують Новорічні ран-
ки для дітей студентів та дискотеки для студентів закладу, на 

яких роздають подарунки та сувеніри. 
З 2010 року профком студентів, ра-
зом із профкомом співробітників та 
студентським парламентом, започат-
ковано ще одну гарну традицію – вся 
наша громада (і студенти, і співробіт-
ники) долучились до Всеукраїнської 
акції «Миколай про тебе дбає». І ось 
уже три роки поспіль проводять збір 
грошових коштів та подарунків для 
дітей-сиріт школи-інтернату с. Оринін 
Хмельницької області.

Ректорат, профком студентів 
спільно із парламентом та кафедрою 
фізичного щороку в університеті про-
водяться спартакіади серед збірних 

команд факультетів, інститутів, змагання між студентами, що 
проживають в гуртожитках, спартакіада «Здоров’я» серед на-
уково-педагогічних працівників та співробітників університету. 

Крім того, за сприяння ректорату, при культурно- масовій комі-
сії профкому створений відділ з питань туризму та екскурсій. 

Так, в рамках всеукраїнської туристич-
ної акції «Пізнай свою країну», постійно 
проводяться екскурсійні поїздки до по 
всій Україні, а 2010 року студентський 
профком склав договір із студентською 
туристичною фірмою «Студент-сервіс» 
м. Севастополя. Цей договір надає мож-
ливість нашим студентам проходити оз-
доровлення на березі Чорного моря за 
пониженими тарифами. 

Наші студенти – активні учасники 
волонтерського руху. Так, з 2010 року 
було взято шефство над дитячим са-
дочком, який розташований неподалік 
від університету. Також студентська 
агітбригада побувала у школах району 
з програмою «Скажемо наркотикам – 

ні!», «СНІД – проблема людства», «В здоровому тілі – здоро-
вий дух». Учасники студентсь кого парламенту є також учас-
никами загону сприяння міліції «Охоронець». У святкові дні 
разом із загоном міліції патрулюють вулиці нашого міста під 
час проведення святкових заходів.

Керівництво університету та органи самоврядуван ня 
ПДАТУ завжди пі-
клуються про покра-
щення стану наших 
гуртожитків. Житло-
во-побутовою комі-
сією профспілкового 
комітету студентів, 
з допомогою пар-
ламенту та студент-
ської ради гуртожит-
ків, проводиться 
вивчення житлових 
умов пільгових ка-
тегорій студентів. 
Періодично прово-
дяться конкурси на 
кращу естетично 

оформлену кімнату, поверх, гуртожиток. Переможців наго-
роджують почесними грамотами та цінними подарунками. 
Постійно проводяться огляди по гуртожитках, що дає змогу 
безпосередньо простежити як проживають наші студенти, 
перевірити санітарний стан, умови проживання, техніки без-
пеки та готовність до початку нового навчального року і опа-
лювального сезону. Спільно з ректоратом було затверджено 
правила внутрішнього розпорядку університету та гуртожит-
ку, розроб лено «Поло ження про гуртожиток» та нову Угоду 
для проживаючих у гуртожитках. Як наслідок спільної пра-
ці адміністрації із профкомом та студентським самовряду-
ванням наші гуртожитки неодноразово здобували звання 
кращих гуртожитків міста, а 2009 року здобули першу премію 
у регіональному етапі конкурсу «Кращі гуртожитки ВНЗ Мінагро-
політики України».

Практика і досвід студентського самоврядування на-
шого університету переконливо доводять, що студентське 
середовище є унікальним молодіжним соціумом, у якому 
зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, 
енергія, прагнення до самоутвердження та самореалізації 
особистості.

Інформацію підготувала голова студентського 
профкому Світлана Ліщук

В.О. РЕКТОРА 
Іванишин Володимир Васильович

Перший проректор 
з науковоінноваційної 

та міжнародної діяльності
Дуганець Віктор Іванович

Проректор з педагогічно 
виховної роботи, післядиплом

ної освіти та дорадництва
Гуцол Тарас Дмитрович

Проректор з навчально 
наукової роботи

Збаравська Леся Юріївна

Проректор з навчально 
наукововиробничих питань, 
розвитку і адміністративно 

господарської діяльності
Місевич Світлана Вікторівна

ректорат-2014
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інСтитут механізації і електрифікації СільСького гоСПодарСтва

Підготовка інженерів-механіків сільськогосподарського 
виробництва розпочалася 1 вересня 1966 року. До 1970 року 
інженерів-механіків готували на відділенні механізації сіль-
ського господарства в складі агрономічного факультету (декан – 
професор Усик Г.Є.). Керував відділенням доцент Печури-
ця А.М. У різні роки факультет очолювали: доцент Ю.А. Боби-
льов (1970 - 1977 р.), професор М.І. Самокиш (1977 - 1983 р.), доцент 
В.К. Фаюстов (1983 - 1988 р.).

З 1988 року директором інституту працює професор 
І.М. Бендера.

1997 року інститут перемістився на колишню територію вій-
ськової кафедри, де розмістився в мальовничому куточку поряд 
з факультетом ветеринарної медицини. Загальна площа території 
інституту складає біля восьми гектарів. На ній розміщені навчаль-
ні корпуси з лекційними аудиторіями і лабораторіями для про-
ведення лабораторно-практичних занять, 2 бокси для зберігання 
тракторів і складної сільськогосподарської техніки. Більш прості 
сільськогосподарські машини зберігаються на впорядкованому 
майданчику, частина з них – під накриттям. Поряд з майданчиком 
цивільної оборони завершується робота по будівництву навчаль-
ного полігону, де планується проведення навчальних практик для 
студентів всіх факультетів. Частина спеціалізованих лабораторій 
розміщена в 6 та 7 корпусах головної території інституту.

В ІМЕСГ ведеться постійний пошук нових форм навчання. 
Починаючи з 1992 навчального року впроваджено елементи 
ступеневої підготовки спеціалістів. Випускники відділів механі-
зації сільського господарства Борщівського агротехнічного коле-
джу, Кам'янець-Подільського, Хотинського, Снятинського, Ново-
ушицького і Чернятинського технікумів, Балинського вищого 
професійно-технічного училища навчаються у спецгрупах з 3-річ-
ним терміном навчання (3,5 роки – заочна форма навчання). 

1997 р. розпочато підготовку інженерів-педагогів із спеціальності 
«Професійне навчання в галузі механізації сільського господар-
ства» з 4-річним терміном навчання. Навчальний процес у спец-
групах регламентується відповідними двосторонніми угодами та 
експериментальними планами, затвердженими Міністерством 
агропромислового комплексу та Міністерством освіти України.

У червні 1998 року відкрита спеціальність «Енергетика сіль-
ськогосподарського виробництва». Набір на цю спеціальність 
здійснюється в основному з випускників сільських шкіл та про-
фесійно-технічних училищ відповідного професійного напрям-
ку. З початку створення інституту підготовлено майже 5 тисяч 
інженерів-механіків, більшість з яких працює у сільськогоспо-
дарських підприємствах Поділля і Буковини.

З 2003 року розпочалась підготовка спеціалістів автотран-
спортного напрямку за спеціальностями:

 ͵ «Автомобілі і автомобільне господарство»;
 ͵ «Організація перевезень і управління на транспорті»;
 ͵ «Організація регулювання дорожнього руху»;

Нині в інституті проводиться підготовка бакалаврів за освіт-
німи напрямами:

 ͵ «Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва»;

 ͵ «Професійна освіта»;
 ͵ «Енергетика та електротехнічні системи в агропро-

мисловому комплексі»;
 ͵ «Транспортні технології»;
 ͵ «Автомобільний транспорт».

спеціалістів та магістрів за спеціальностями:
 ͵ «Механізація сільського господарства»;
 ͵ «Професійне навчання. Механізація сільськогоспо-

дарського виробництва та гідромеліоративних робіт»;
 ͵ «Енергетика сільськогосподарського виробництва»;
 ͵ «Організація та регулювання дорожнього руху»;
 ͵ «Обладнання переробних та харчових виробництв»;
 ͵ «Організація перевезень і управління на транспорті»;
 ͵ «Автомобілі та автомобільне господарство».

Форми навчання: стаціонарна, заочна та екстернатна.
ІМЕСГ тісно співпрацює з Військово-інженерним інститутом 

у плані підготовки курсантів інституту по загальнотехнічному 
напрямку і освоєння військової спеціальності студентами на-
шого інституту. 

Студенти під час навчання мають змогу не лише здобути профе-
сійні знання, але й збагатитися духовно, підвищити особистий куль-
турний рівень. Вони беруть активну участь у художній самодіяль-
ності: танцювальному колективі «Горлиця», «Подільський колос», 
духовому оркестрі та ін. Гордістю інституту є команда КВК «Механік», 
яка успішно виступає на сценах університету та за його межами.

Кожен студент ІМЕСГ, який бажає розвинути свої спортив-
ні здібності, має змогу зробити це, займаючись у спортивних 
секціях чи беручи участь у спортивних змаганнях. Щорічно сту-
денти беруть участь у змаганнях з футболу, волейболу, легкої 
атлетики, гирьового спорту, шахів і шашок.

Нам доручеНо дбати про землю – майбутНє україНи!
навчально-науковий інСтитут агротехнологій і ПриродокориСтування

Історія інституту агротехнологій і природокористування 
почала свій відлік 1919 року після відкриття сільськогосподар-
ського факультету при Кам’янець-Подільському державному 
українському університеті. Факультет вперше на Правобереж-
ній Україні розпочав підготовку фахівців з вищою агрономіч-
ною освітою для села.

1921 року на базі цього факультету створено сільськогоспо-
дарський інститут, який готував агрономів і зоотехніків. Після 
трьох років навчання випускники отримували диплом агро-
нома. 1930 року був створений інститут технічних культур для 
підготовки агрономів. З 1933 року інститут технічних культур 
переведено до Житомира, а 1955 року у відновленому Кам’я-
нець-Подільському сільськогосподарському інституті продов-
жено підготовку агрономів.

7 березня 2003 року на базі агрономічного факультету був 
створений Інститут агротехнологій, а з 1 червня 2011 року він 
отримав назву навчально наукового інституту агротехнологій і 
природокористування.

Протягом усього періоду функціонування цього структурно-
го підрозділу університету в ньому підготовлено більше 11 тис. 
кваліфікованих фахівців для народного господарства України.

Серед випускників інституту – державні і політичні діячі, 
відомі науковці, знатні виробничники: видатний генетик, ав-
тор світового відкриття мутагенної дії екзогенних ДНК Тарнав-
ський М.Д.; доктор сільськогосподарських наук Лехнович В.С., 
який у блокадному Ленінграді зберіг всесвітньовідому колек-
цію картоплі Всесоюзного інституту рослинництва ім. М.І. Ва-
вілова; 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 Украї-
ни Дзюбецький Б.В.; народні депутати України різних скликань 
Мельничук М.В., Тимчук С.А., Томич І.Ф., Рудик І.Л., Ядуха В.С., 
Заслужений агроном України Савков В.О., двічі Герої Соціа-
лістичної Праці Ткачук Г.І. і Долинюк Є.О.; Герої Соціалістичної 
Праці Лендюк Ю.В., Середа М.С., Кравчук Р.О.; Герой України 
Іващук П.В.; доктори сільськогосподарських наук, професори, 
Заслужені діячі науки і техніки України Бахмат М.І., Овчарук В.І., 
Шерепітко В.В., Гончарук В.О.; доктори сільськогосподарських 
наук, професори Гораш О.С., Рихлівський І.П., Шевчук В.К., Бах-
мат О.М.; доктор юридичних наук, професор, Заслужений пра-
цівник освіти України, генерал-майор Стрельбицький М.П.; го-
лова Хмельницької обласної державної адміністрації Прус Л.І. 
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., Назарен-
ко І.І., Ермантраут Е.Р., Оліневич В.О., Перепечко М.П., Ройчен-
ко 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. та ін.

Серед випускників – більше 40 Заслужених агрономів і За-
служених працівників сільського господарства, більше 150 док-
торів і кандидатів наук.

Починаючи з 1998 року в інституті також здійснюється 
підготовка фахівців за спеціальністю «Плодоовочівництво і 
виноградарство», з 2003 – «Екологія і охорона навколишнього 
середовища», з 2004 – «Землеустрій та кадастр», з 2005 – «Са-
дово-паркове господарство».

У даний час навчально-науковий інститут агротехно-
логій і природокористування це – великий структурний 
підрозділ університету з потужним науково-педагогічним 
потенціалом, сучасною матеріальною базою, який готує 
висококваліфікованих фахівців з 4-х напрямів підготов-

ки і 4 спеціальностей із загальним ліцензованим обсягом 
підготовки бакалаврів 450, спеціалістів – 340 і магістрів – 
108 осіб за денною і заочною формами навчання.

У структурі інституту:
 ͵ 7 кафедр (рослинництва і кормовиробництва; зем-

леробства, агрохімії і ґрунтознавства; селекції, насінництва і 
загальнобіологічних дисциплін; екології і захисту рослин; пло-
доовочівництва, лісового і садово-паркового господарства; мо-
ніторингу навколишнього середовища та збалансованого при-
родокористування; землеустрою і кадастру);

 ͵ науково-дослідний інститут круп’яних культур, в яко-
му виведено більше 40 сортів гречки і зібрана найбільша в 
Україні колекція світового генофонду гречки;

 ͵ дослідне поле площею 150 га;
 ͵ ботанічний сад загальною площею 17,5 га,  в тому чис-

лі 1,5 тис. м2 закритого грунту;
 ͵ навчально-науковий сад на площі 14 га, сортимент 

якого нараховує 10 плодових порід і більше 40 сортів.
Науково-педагогічний персонал інституту налічує 10 докто-

рів наук, професорів, більше 40 кандидатів наук, з них 2 – За-
служені діячі науки і техніки України, 1 – Заслужений працівник 
освіти України, 7 – відмінників освіти України, 12 – відмінників 
аграрної освіти і науки України.

При інституті функціонує спеціалізована вчена рада по 
захисту кандидатських дисертацій з спеціальності 06.01.09 – 
«Рослинництво». У науково-виробничих підрозділах та лабора-
торіях інституту проводяться наукові дослідження, які активно 

впроваджуються у виробництво в південно-західному регіоні 
України, за наступними напрямами:

 ͵ вдосконалення зональних інтенсивних технологій ви-
рощування зернових культур, картоплі, цукрових буряків, ріпа-
ку, тютюну, кукурудзи, сої, овочевих і плодових культур;

 ͵ розробка технології вирощування, селекції і насін-
ництва гречки;

 ͵ інтенсифікація зеленого конвеєру;
 ͵ розробка систем удобрення культур у сівозмінах;
 ͵ інтродукція малопоширенних культур (топінамбуру, 

обліпихи, соризу та інших);
 ͵ використання біогумусу в органічному землеробстві;
 ͵ проблеми моніторингу грунтів і сучасні технології від-

творення їх родючості;
 ͵ захист грунтів від ерозії і рекультивація земель;
 ͵ проблеми екології, охорони навколишнього середо-

вища і збалансованого природокористування;
 ͵ захист рослин від шкідників і збудників хвороб.

Після завершення навчання випускники інституту підготов-
лені до роботи на посадах:

 ͵ спеціальність «Агрономія» – агроном; головний 
агроном; агроном-інспектор насіннєвої інспекції, інспекції з 
карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби 
фітосанітарного контролю на кордоні; агроном-дослідник в на-
уково-дослідних установах; менеджер (регіональний представ-
ник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту рос-
лин; агроном-технолог з переробки продукції рослинництва; 
технолог з агрономії; агроном виробничої галузі;

 ͵ спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство» – 
агроном з плодоовочівництва і виноградарства; фахівець з квіт-
никарства; агроном-інспектор насіннєвої інспекції, інспекції 
з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби 
фітосанітарного контролю на кордоні; менеджер (регіональний 
представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів 
захисту рослин; агроном-технолог; агроном-технолог споруд 
закритого грунту; агроном-технолог з переробки продукції рос-
линництва; агроном-дослідник в науково-дослідних установах;

 ͵ спеціальність «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» – еколог установ природно-заповідного фонду і 
рекреаційних об’єктів; інспектор з охорони природи; інженер 
з техногенної і екологічної безпеки установ Держтехнагляду, 
надзвичайних ситуацій; експерт служби державної екологічної 
експертизи; державний інспектор територіальних управлінь 
екобезпеки; інспектор екологічного контролю митної служби; 
інженер-інспектор будівельних і комунальних підприємств; ін-
спектор із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів; 
інженер з охорони праці; викладач вищого навчального закладу;

 ͵ спеціальність «Землеустрій та кадастр» – інженер із 
землевпорядкування та кадастру; інженер-проектувальник 
(розробка землевпорядних проектів планування населених 
пунктів); інженер з розробки, управління та обслуговування 
автоматизованих інформаційних кадастрових систем; фахівець 
з маркетингу (ринок земель); викладач професійно-технічного 
навчального закладу; геодезист; аерофотогеодезист;

 ͵ спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство» – 
лісничий; старший майстер лісу; старший майстер зеленого 
господарства; начальник лісорозсадника; інженерно-технічний 
працівник деревообробних підприємств; технічний керівник лі-
сової біржі; інспектор з контролю якості та використання лісома-
теріалів; помічник лісничого; технік-лісопатолог; технік-таксатор.
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факультет ветеринарної медицини: отримай вічну ПрофеСію!
Перший набір студентів для підготовки ветеринарних ліка-

рів було здійснено 1979 року на ветеринарне відділення зооін-
женерного факультету, яке у лютому 1983 року було реоргані-
зовано в окремий факультет.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців ветеринар-
ної медицина за багатоступеневою системою, яка передбачає 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня:

6.110101 «бакалавр»;
7.110101 «спеціаліст»;
8.110101 «магістр».
Крім того, студенти факультету мають можливість прохо-

дити військову підготовку та отримати  військове звання офі-
цера запасу на факультеті військової підготовки Кам’янець-По-

дільський національного університету ім. Івана Огієнка. Також 
займаються дослідницькою роботою у наукових гуртках, що 
функціонують при кафедрах. Свої роботи вони виконують у ка-
федральних науково-дослідних лабораторіях, обласних, район-
них, міських лабораторіях ветеринарної медицини, лабораторі-
ях ветеринарно-санітарної експертизи, також на філіях кафедр 
при науково-дослідних інститутах (Інститут біології тварин, 
м. Львів, Державний науково-контрольний інститут біотехноло-
гії і штамів мікроорганізмів, м. Київ)

З метою покращення навчальної роботи та проходження на-
вчальної і навчально-виробничої практик, виконання дипломних 
робіт на виробництві функціонують філії кафедр факультету. При 
факультеті є навчально-науково-виробнича клініка, віварій, лабо-
раторія тваринництва, город лікарських та отруйних рослин, ана-
томічний та патологоанатомічний музеї. 

Виробничу практику студенти проходять у базових госпо-

дарствах, що розташовані в різних регіонах України та за кордо-
ном (Австрія, Швейцарія, Данія, США, Німеччина, Нідерланди, 
Польща та ін.)

За час існування факультету здійснено 25 випусків спеціалістів 
на стаціонарному і 7 − на заочному відділеннях. Для господарств і 
державних ветеринарних установ ветеринарної медицини Хмель-
ницької, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та інших 
областей України підготовлено більше 3000 лікарів ветеринарної 
медицини та більше 50 магістрів. Випускниками факультету захи-
щено 25 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Наші випус-
кники працюють в органах державної влади, ветеринарній міліції, 
ветеринарній службі на транспорті і кордоні, у військово-ветери-
нарній службі, в науково-дослідних установах, університетах, ко-
леджах, лабораторіях ветеринарної медицини, ветеринарних ап-
теках, клініках. На даний час на факультеті навчається майже 450 
студентів і 12 аспірантів та пошукачів. Цьогоріч факультет випустив 
34 бакалаври (кваліфікації – молодший лікар ветмедицини). А 3 
липня буде випущено, ще 137 бакалаврів, 50 спеціалістів, 11– магі-
стрів, яким буде присвоєнно кваліфікацію відповідно – «молодший 
лікар ветеринарної медицини» та «лікар ветеринарної медицини».

Щороку факультет ветеринарної медицини ПДАТУ виконує 
в повному обсязі держзамовлення набору студентів на 1 курс 
навчання за рахунок держбюджету. Також факультет набирає 
студентів на комерційну форму навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб.

Деканат та кафедри факультету тісно співпрацюють з Кіц-
манським технікумом, Бучацьким та Кам’янець-Подільським 
коледжами щодо продовження навчання та вдосконалення 
професійних навиків випускників данних навчальних закладів. 
Кожного року проводяться екскурсії для школярів міста та ра-
йону у музеях факультету (патологоанатомічному, зоологічно-

му та анатомічному).
Серед абітурієнтів «ветеринарів», а згодом і студентів чи-

мало тих, хто продовжує сімейні династії батьків та дідів.
Постійно про факультет та викладачів, публікуються статті в 

університетській, міських, обласних та регіональних газетах. 
Представники деканату та кафедр факультету періодично 

відвідують школи нашого краю, де виступають перед учнями 
на учителями, пропагуючи факультет та університет в цілому. 
Досить часто викладачі факультету, читають виїзні лекції та ви-
ступають перед людьми: у сільських клубах на ветеринарних 
дільницях, лікарнях ветеринарної медицини, щодо профілакти-
ки захворювань, спільних для людей і тварин, які зустрічаються 
чи можуть зустрічатися у нашому регіоні.

Такі зустрічі та виступи є позитивними для всіх. Зацікавле-
ні лекціями люди, одержують необхідні знання, а факультет як 
правило – декілька абітурієнтів з того населеного пункту.

Наразі факультет готовиться до чергового набору абітурієн-
тів. Цьогоріч поставлене завдання: крім виконання державного 
замовлення в повному обсязі, збільшити кількість так званих сту-
дентів-комерційників – тих, хто буде навчатися за кошти фізичних 
та юридичних осіб. Також у планах укріплення та оновлення на-
вчальної та виробничої бази факультету.

Тож для тих, хто хоче отримати вічну професію – присвятити 
себе лікарській справі, полегшувати страждання тварин та прино-
сити користь суспільству, двері на факультет завжди відкриті.

Як тут не згадати відомого ветеринара С.Євсєенко: «Меди-
цина оберігає людину, ветеринарна медицина – людство!»

В.о. декана факультету ветмедицини, доцент 
Горюк В.В, заступник декана з виховної роботи Доброволь

ський В.А. асистент Білий М.М. 

Біотехнологічний факультет
Сучасний біотехнологічний факультет є одним із найстаріших 

підрозділів Подільського державного аграрно-технічного універ-
ситету. Він бере свій початок зі створеного 1920 р. відділу скотар-
ства сільськогосподарського факультету Державного українського 
університету. Сьогодні тут готують фахівців за напрямом «Техноло-
гія виробництва і переробки продукції тваринництва». За чотири 
роки навчання студенти 
здобувають кваліфікацію 
технолога і отримують 
диплом бакалавра, ще за 
рік – інженера-технолога 
та диплом спеціаліста або 
за півтора роки – диплом 
магістра і кваліфікацію тех-
нолога-дослідника.

Очолює факультет 
доктор сільськогосподар-
ських наук, професор, ака-
демік Міжнародної акаде-
мії наук екології і безпеки 
життєдіяльності, академік 
Академії наук вищої освіти 
України, відмінник освіти 
України Микола Гаврило-
вич Повозніков.

У нас працюють дос-
від чені фахівці, більше 
75% яких мають наукові ступені та вчені звання. Кафедри, які 
входять до складу факультету, очолюють провідні науковці: 
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспон-
дент НААНУ, академік МАНЕБ, Заслужений працівник освіти 
України А.Т. Цвігун (кафедра годівлі, розведення тварин і тех-
нології кормів), кандидат сільськогосподарських наук, профе-
сор І.І. Тимофійшин (кафедра технології виробництва продукції 
тваринництва), доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік МААО Т.М.  Приліпко (кафедра технології переробки 
продукції тваринництва і хімічних дисциплін).

Більше 80% студентів навчаються за державним замовлен-
ням. На вимогу конкретних підприємств розробляються гнучкі 
програми підготовки фахівців. 

Для високоякісної підготовки фахівців факультет забезпе-
чений належною матеріально-технічною базою – обладнані 
аудиторії, спеціалізовані лабораторії, навчальна ферма, пта-
шиний двір, віварій, пасіка, ставки, філії кафедр на кращих ви-
робничих та переробних підприємствах регіону. Базами для 
практичної підготовки студентів є провідні підприємства Украї-
ни. Студенти стажуються у кращих фермерських господарствах 
Австрії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, інших країн. 

У бібліотеці факультету є достатня кількість наукових, на-
вчальних та методичних видань на паперових і електронних 
носіях, аудиторії обладнані сучасним комп’ютерним та ме-
діазабезпеченням для ефективного навчального процесу і 
контролю знань студентів. Студенти, яких зацікавили наукові 
дослідження, розвивають свої наукові здібності, займаючись у 
профільних гуртках, проводять досліди при підготовці курсових  
та дипломних проектів.

Один із основних принципів роботи науково-педагогічних 
працівників факультету – навчати студентів тому, що вимагає 
сучасний ринок праці. Тому співробітники факультету постійно 
беруть активну участь у роботі зарубіжних, міжнародних, все-
українських конференцій, проходять стажування за кордоном, 
навчаються на семінарах, організованих закордонними спеці-
алістами в Україні, відвідують передові господарства України, 
де знайомляться з перспективними технологіями виробництва 
продукції тваринництва. Факультет є учасником міжнародних 
проектів: проекти ЄС «Темпус» Розвиток сільських територій, 

«Європейський магістерський курс з біоенергетичних техноло-
гій», Українсько-російський проект «Генетична стійкість порід 
великої рогатої худоби до лейкозу і маститів», має договори 
про співробітництво з сільськогосподарськими науково-до-
слідницькими та навчальними закладами Росії, Польщі, Біло-
русі. Набутий досвід дає змогу передавати отримані знання 

студентам на лекціях та лабо-
раторно-практичних заняттях, 
керівникам і спеціалістам сіль-
ськогосподарських підприємств 
на обласних та районних семі-
нарах тощо.

Незабутніми студентські 
роки також роблять налагодже-
ні виховна та спортивно-масова 
робота на факультеті. Діють уні-
верситетські гуртки та ансамблі, 
працює факультетський засіб 
масової інформації «Смайл-ра-
діо». З ініціативи студентів 
проводяться ігри брейн-рингу, 
спортивні змагання між курса-
ми, КВК. Підтримуючи існуючі 
традиції, кожне молоде поко-
ління започатковує нові: що-
річні фестивалі тваринництва 
і наукові конференції, огляди 

художньої самодіяльності і виставки студентської творчості (ма-
люнки, фото, вишивки тощо). Усе перераховане відбувається 
завдяки активній позиції студентського парламенту, ідеї якого 
охоче підтримують куратори та співробітники факультету. 

Комплексним підходом до навчання, практичної підго-
товки, виховної роботи є фестивалі з популяризації продукції 
тваринництва, ідея проведення яких виникла завдяки тісно-
му спілкуванню викладачів зі студентами. Розпочалося все із 
«Фестивалю м’яса» 2007 р., потім були «Фестиваль молока» – 
2008 р., «Фестиваль меду» – 2009 р., «Фестиваль риби» – 
2010 р., «Пташиний двір» – 2011 р. З 2012 р. фестиваль вийшов 
на новий рівень, об’єднавши різні види продукції тваринни-
цтва. У ньому беруть участь, крім 
студентів та співробітників, також 
представники виробничих та пе-
реробних підприємств регіону, 
учні загальноосвітніх навчальних 
закладів та коледжів.

Випускники факультету праце-
влаштовуються на високотехнологіч-
них тваринницьких підприємствах, 
в науково-дослідних установах та 
селекційних господарствах, на м’яс-
них, молочних та інших переробних 
підприємствах, митних і карантин-
них службах, у приватних фермер-
ських господарствах тощо.

Напрями та посади, які може 
займати випускник біотехнологіч-
ного факультету:

 ͵ виробництво тваринни-
цької продукції та його забез-
печення: спеціаліст-консультант, менеджер з розведення, 
утримання та годівлі тварин та птиці; менеджер, технолог з 
виробництва молока, яловичини, свинини та інших видів про-
дукції тваринництва; менеджер, технолог кінного заводу, іпо-
дрому; головний зоотехнік, зоотехнік відділення, зоотехнік-се-
лекціонер; менеджер, технолог з годівлі тварин і технології 
кормів; заві дувач відділу, менеджер, керівник департаменту 

годівлі тварин та тех-
нології кормів аграрних 
корпорацій, холдингів; 
менеджер, головний 
технолог, технолог ком-
бікормового заводу, 
кормоцеху, цеху з ви-
робництва кормових 
добавок с.-г. підприєм-
ства; менеджер, супер-
вайзер, менчандайзер, 
торговий агент з реа-
лізації кормів і кормо-
вих добавок; завіду-
вач відділу, технолог, 
науко вий співробітник, 
завідувач лабораторії 
аналізу хімічного скла-
ду та поживної цінності 
кормів; менеджер, тех-
нолог, начальник цеху 
птахофабрики з вироб-
ництва яєць та/або м’я-
са птиці; менеджер, 
технолог інкубаторної 
станції; менеджер, технолог племпідприємств; маркетолог, 
менеджер, керівник відділу реалізації племінних тварин; мене-
джер, технолог з племінної роботи, оцінки племінних тварин; 
контроль-асистент з племінної роботи; експерт-бонітер з пле-
мінної роботи; єгер, зоолог; іхтіолог, рибовод, рибінспектор; кі-
нолог; головний спеціаліст, спеціаліст зоопарку, зоосаду тощо;

 ͵ переробка та реалізація продукції: менеджер, спеці-
аліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції 
тваринництва районних, обласних державних адміністрацій та 
інших структур державного управління і місцевого самовряду-
вання; менеджер, інспектор з якості та формування ресурсів 
сільськогосподарських. продуктів районних, обласних держав-
них адміністрацій; менеджер, спеціаліст агенції з ідентифікації 
та реєстрації сільськогосподарських. тварин; менеджер, техно-

лог з переробки молока, м’яса, 
вовни та інших видів продукції 
тваринництва; менеджер цеху 
реалізації, маркетолог тварин-
ницької продукції; начальник цеху 
постачання сировини, менеджер 
з постачання сировини молоко-, 
м’ясопереробного та інших пере-
робних підприємств; менеджер, 
технолог з переробки сировини 
та виробництва хутрових виро-
бів; експерт з дослідження якості 
кормів і продукції тваринництва 
відділень митниці, карантинних 
служб;

 ͵ освіта, наука, дорадниц-
тво: старший, молодший науко-
вий співробітник, керівник відділу 
науково-дослідних установ НААН 
України; викладач зоотехнічних, 

загальнобіологічних дисциплін у професійно-технічних закла-
дах освіти, коледжах, технікумах; спеціаліст дорадчої служби з 
питань тваринництва; навчання в аспірантурі за спеціальностя-
ми: годівля тварин і технологія кормів, розведення та селекція 
тварин, технологія виробництва продуктів тваринництва, риб-
ництво, мікробіологія, фізіологія людини і тварин. 

Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Саєнко В.П., Кравець Н.В.

http://btf-pdatu.at.ua/index/povoznikov/0-153
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економічний факультет
1972 року при агрономічному факультеті (декан – док-

тор сільськогосподарських наук, професор Гаврило Євтихі-
йович Усик) Кам’янець-Подільського сільськогосподарського 
інституту за ініціативою ректора, професора Семена Сергійови-
ча Сербіна та проректора доцента Олександра Івановича Здо-
ровцова (нині професор, Заслужений працівник вищої школи 
України, Уманський національний університет садівництва), 
місцевих партійних та радянських органів влади, Міністерством 
сільського господарства СРСР було відкрито економічне відді-
лення та здійснено набір на перший курс двох груп із спеціаль-
ностей: економіка і організація сільського господарства та бух-
галтерський 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.

Очолював економічне відділення доцент, нині доктор еко-
номічних наук, професор, заслужений працівник освіти Украї-
ни, завідувач кафедри економіки підприємств і соціально-тру-
дових відносин Іван Іванович Лотоцький, який багато зробив 
для його організації.

1974 року на базі відділення було організовано еконо-
мічний факультет із набором 150 студентів на стаціонарну і 50 
студентів на заочну форму навчання. Деканом факультету став 
доцент І.І. Лотоцький. 

1978 року деканом факультету обрали доцента В.В. Бабані-
на, який очолював факультет до 1996 року.

З 1996 до 2001 року деканом працював доцент Володимир 
Касянович Рудик, з 2001 до 2002 року виконував обов’язки де-
кана Леонід Микитович Двойнос, а 2002 року деканом обрали 
доцента Володимира Касяновича Рудика, який очолює інститут 
і сьогодні.

Біля витоків факультету були доценти О.Р. Авраменко, П.В. Бош-
тан, Г.Г. Зелик, Л.М. Бурейко, Н.П. Заворуєва, Ф.П. Євменєнко, 
О.М. Козак, В.М. Євтушенко, Т.Т. Мазепка, А.Ю. Шульгін, В.Г. Салівон, 
Є.Ф. Остафійчук, Л.А. Сукманюк, С.А. Шаповалов, П.П. Чорний та ін.

2004 року економічний факультет було реорганізовано в 
інститут бізнесу і фінансів. Навчання відбувається за напряма-
ми «Менеджмент організації і адміністрування», «Облік і ау-
дит», «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства». 

Підготовка студентів-заочників проводиться також в п’я-
тьох навчально-консультаційних центрах: при Бучацькому ко-

леджі, Кіцманському, Снятинському, Хотинському та Шепетів-
ському технікумах університету. 

В інституті працює 134 викладачі та 16 співробітників, се-
ред них 9 докторів наук і професорів та 80 кандидатів наук і 
доцентів. 

Інститут займає три корпуси, в яких знаходяться 52 на-
вчальних аудиторії загальною площею 7234 кв. м.

Інститут об’єднує 10 кафедр: математичних дисциплін і мо-
делювання; економічної теорії і права; соціальної економіки і 
інформаційних технологій; обліку і аудиту; фінансів і кредиту; 
менеджменту організацій та адміністрування; підприємництва 
і агробізнесу; економіки підприємств та соціально-трудових 
відносин, історії і філософії та іноземних мов.

Заступниками директора по спеціальностях є О.В. Чубайко 
та І.В. Семенець.

Важливе місце в інституті займає наукова робота, яку очо-
лює к.е.н., доцент Корженівська Н. Л.

Керівництво виховним процесом здійснюють директор ін-

ституту В.К. Рудик, його заступник із виховної роботи В.В. Дра-
нус, науково-педагогічний персонал інституту, академкерів-
ники груп та рада студентського самоврядування, які у своїй 
діяльності дотримуються вимог науково-педагогічних принци-
пів: науковості, гуманізму, демократизму, добровільності, па-
тріотичності.

Педагоги інституту щоденно чергують у гуртожитках, до-
помагаючи студентам у позаурочний час. Куратори академгруп 
проводять виховні та тематичні заняття зі студентами, організо-
вують різноманітні колективні відвідування музеїв, пам'ятних 
місць, виставок, підприємств, поїздки, прогулянки з освітньою, 
науковою, спортивною або розважальною метою. Постійно 
проводяться виховні заходи, що дає можливість диференцію-
вати виховну роботу зі студентами. Головне завдання виховної 
діяльності – створення умов для активної життєвої позиції сту-
дентів, громадянського самовираження і самореалізації, мак-
симального задоволення потреб студентів в інтелектуальному, 
культурному і моральному розвитку.

новоушицький технікум ПодільСького державного аграрно-технічного 
універСитету ПідПорядкований 

мініСтерСтву аграрної Політики та ПродовольСтва україни
Знаходиться в мальовничому місці Поділля, на півдні 

Хмельницької області, смт. Нова Ушиця.
Історія технікуму творилася на початку XX-го століття. За 

1904-1908 роки було побудовано і відкрито на околиці Нової 
Ушиці ремісниче училище, в якому учні з числа міщан і селян 
навчалися слюсарній, токарній, ковальській, столярній справам.

Згодом, 1918 року, училище реорганізоване в трирічну се-
редню професійно-технічну школу, яка 1930 року Радою Народ-
них Комісарів була реорганізована в Новоушицький технікум 
механізації сільського господарства. 

Така назва технікуму збереглась до 2005 року, коли відпо-
відно до наказу Міністерства аграрної політики України техні-
кум став відокремленим структурним підрозділом і отримав 
назву Новоушицький технікум Подільського державного аграр-
но-технічного університету.

За свою більш ніж 80-річну історію в технікумі підготовлено 
більше 14 тисяч фахівців для виробництва. Серед випускників 
багато визнаних майстрів своєї справи.

Технікум сьогодні – це сучасний навчальний заклад. 
Тут фахову підготовку ведуть 62 викладачі, серед них 19 «спе-

ціаліст вищої категорії», 20 – «спеціалісти першої категорії», 5 
викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист», 3 – 
старші викладачі, 1 – відмінник аграрної освіти України, 3 – 
відмінники освіти України, 1 – Заслужений працівник освіти 
України, 3 нагороджено відзнакою – Знак пошани,

Технікум отримав ліцензію серії АЕ № 285218 від 
08. 11. 2013 року, яка засвідчує право на провадження освітньої 
діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні квалі-
фікаційних вимог до молодшого спеціаліста зі спеціальностей:

 ͵ «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газо-
постачання»;

 ͵ «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агро-
промислового виробництва»;

 ͵ «Організація та регулювання дорожнього руху»;
 ͵ «Монтаж і обслуговування холодильно-компресор-

них машин та установок»;
 ͵ «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
 ͵ «Лісове господарство». 

Навчання студентів здійснюється на механічному, енерге-
тичному і агрономічному відділеннях.

Сьогодні до послуг майже 500 студентів 26 просторих, світлих 
кабінетів, 23 лабораторії, які оснащені усім необхідним для занять. 

Навчання студентів здійснюється на механічному, енерге-
тичному, агрономічному відділеннях.

На механічному відділені студенти здобувають освіту за 
спеціальностями «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва» і «Організація та регулюван-
ня дорожнього руху».

Навчання за першою спеціальністю здійснюється ще з 1930 року. 
Наші студенти, навчаючись за цією спеціальністю, мають 

можливість отримати декілька робітничих професій: «Тракто-
рист-машиніст сільськогосподарського виробництва (катего-
рії А1)» та «Водій автотранспортних засобів (категорії В, СІ)», 
«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устат-
кування». Ці робітничі професії розширюють поле діяльності 
майбутнього спеціаліста. Навчання за цією спеціальністю може 
здійснюватися і за заочною формою.

Спеціальність «Організація та регулювання дорожнього 
руху» відкрито 2004 року.

Професія дорожника в усьому світі вважається престиж-
ною та має високий статус. Випускники технікуму можуть пра-
цювати на посадах техніка з безпеки руху, інспектора шляхо-
вого, ревізора з безпеки руху, контролера технічного стану 
автотранспортних засобів. 

Також випускники можуть працювати на будь-якому підприєм-

стві, що має свій автопарк, та в Державній автомобільній інспекції.
У стінах технікуму студенти мають можливість здобути робіт-

ничу професію водія автотранспортних засобів категорії «В», «С1».
Практичні навики під час опанування цієї професії студенти 

можуть отримати під час проходження практики на виробни-
цтві: обл- та райавтодорах, автотранспортних підприємствах, 
районних відділеннях ДАІ.

На енергетичному відділенні студенти здобувають осві-
ту за спеціальностями «Монтаж і обслуговування холодиль-
но-компресорних машин і установок» і «Монтаж обслуговуван-
ня устаткування і систем газопостачання».

Спеціальність «Монтаж і обслуговування холодильно-ком-
пресорних машин і установок» відкрито 1993 року.

Випускники мають можливість працювати на молокопере-
робних та м’ясопереробних підприємствах, на холодильному 
транспорті (автомобільному, залізничному, водному), в сфері 
послуг (супермаркети, магазини, ресторани), будівельних орга-
нізаціях з монтажу, обслуговування кондиціонерів.

Студенти в стінах технікуму мають можливість здобути ро-
бітничу професію машиніста холодильних установок. Практич-
не навчання студентів проводиться на підприємствах м’ясної і 
молочної промисловості.

З 2002 року здійснюється навчання за спеціальністю «Мон-
таж обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Випускники мають можливість працювати на підприємствах, 
де використовується природний або скраплений газ, а також в 
спеціалізованих підприємствах з газифікації та газопостачання, 
майстрами з експлуатації устаткування газових об’єктів, завіду-
вачами котелень, техніками з експлуатації та ремонту устатку-
вання, відповідальними за газове господарство підприємств.

Під час навчання студенти мають можливість здобути робітни-
чу професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткуван-
ня. Практичне навчання здійснюється на спеціалізованому навчаль-
ному полігоні технікуму. Провідних навчально-практичних центрах 
та в спеціалізованих підприємствах з газифікації та газопостачання.

На агрономічному відділенні студенти здобувають освіту 
за спеціальностями «Виробництво і переробка продукції рос-
линництва» і «Лісове господарство».

Спеціальність «Виробництво і переробка продукції рос-
линництва» відкрита 1999 року. 

Студенти цієї спеціальності навчаються ефективно застосу-
вати енергоощадні екологічні технології вирощування польових 
культур, запроваджувати раціональну структуру посівних площ, 
заходи сортової агротехніки, системи сівозмін, обробітку ґрунту, 

удобрення, меліорації, збереження і підвищення біологічної ро-
дючості ґрунтів. Навчання тісно пов’язане з виробництвом: студен-
ти проходять практику на навчальних полях та в садах, Подільській 
дослідній станції садівництва інституту садівництва УААН.

Під час навчання студенти отримують робітничу професію 
тракториста-машиніста.

З 2009 року здійснюється навчання за спеціальністю «Лісо-
ве господарство».

Випускники працюють в системах зеленого будівництва 
населених пунктів та лісового господарства України на посадах 
майстрів, техніків, начальників дільниць, помічників лісничих. 
Під час навчання студенти здобувають професійну підготовку 
в галузях лісництва, техніки і технології лісовирощування, за-
хисного лісорозведення, захисту і охорони лісу, лісової таксації 
і лісовпорядкування, технології лісокористування, економіки та 
організації лісового господарства.

Випускники спеціальності «Лісове господарство» можуть 
влаштуватися на роботу у державних лісових господарствах, 
спеціалізованих лісомисливських підприємствах, в службі еко-
логії та природних ресурсів. 

Під час навчання у технікумі студенти набувають робітничу 
професію лісника.

В освоєнні професій студентам допомагають 8 майстрів ви-
робничого навчання, 5 лаборантів. Усі педагогічні працівники 
мають достатню практичну підготовку і досвід педагогічної ро-
боти. Вони, окрім спеціальної, мають педагогічну освіту.

Теоретичні заняття провадяться в просторих, світлих ау-
диторіях, лабораторіях навчально-лабораторного корпусу на 
960 студентів.

До послуг студентів бібліотека з книжковим фондом май-
же 48 тисяч примірників навчальної і художньої літератури, чи-
тальною залою на 90 місць, спортивний і тренажерні зали.

Для практичної підготовки майбутніх фахівців створена на-
вчально-виробнича база. Це навчально-дослідне господарство, 
за яким закріплено 237 гектарів орної землі, ферма ВРХ і сви-
ней, навчально-виробничий сад, навчально-виробнича май-
стерня зі всіма цехами і відділками, які передбачені навчальни-
ми планами, колекційне поле, теплиці, парники тощо.

Навчання провадиться за очною та заочною формами.
Технікум має два комп’ютерних класи для вивчення і 

практичного освоєння обчислювальної техніки, інформатики, 
комп’ютеризації виробництва, комп’ютеризована бібліотека з 
виходом у мережу Інтернет.

Технікум працює в співдружності з Одеською державною 
академією холоду, Хмельницьким Національним Університе-
том, Житомирським національним агроекологічним універси-
тетом, Тернопільським державним технічним університетом, 
Інститутом аграрного бізнесу Тернопільської академії народно-
го господарства, Уманським державним аграрним університе-
том, Одеським державним університетом будівництва та архі-
тектури, Київським національним університетом будівництва 
та архітектури, Київським національним транспортним універ-
ситетом, Національним лісотехнічним університетом України.

Випускники технікуму можуть продовжувати навчання в 
цих навчальних закладах за скороченим терміном.

Для залучення студентів до позакласної роботи в технікумі 
працюють 48 предметних гуртків технічної творчості. Функціо-
нують гуртки художньої самодіяльності та молодіжні клуби за 
інтересами, спортивні секції.

До послуг студентів гуртожиток на 220 ліжко-місць, розмі-
щений безпосередньо на території технікуму, їдальня, в якій 
для приготування страв використовується продукція навчаль-
но-дослідного господарства.

Наявна матеріально-технічна база, педагогічні кадри да-
ють можливість випускати висококваліфікованих фахівців.
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Бучацький коледж Пдату

Директор технікуму – Назаренко Володимир Григорович
Біографічна довідка директора технікуму:
Народився 21 березня 1957 року на Полтавщині.

Закінчив середню школу, 
Миргородське ПТУ № 4, Пол-
тавський сільськогосподар-
ський інститут.

Працював у міжгосподар-
ській юридичній групі управ-
ління сільського господарства, 
заступником голови Хотин-
ської райдержадміністрації.

З 2000 року – директор Хо-
тинського технікуму.

Відмінник освіти, нагоро-
джений ювілейною медаллю 
«10 років незалежності Украї-

ни», відзнакою «Знак Пошани» 
Робочий телефон – 0(3731)2-12-06
Історія заснування, становище, розвиток технікуму.
Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР № 682 р 

від 9 липня 1954 року, наказом по Міністерству сільського 
господарства УРСР № 423 від 13 липня 1954 року ветеринарний 
технікум з м. Черкаси переведений у м. Хотин. 

51 учень, 16 викладачів – колектив, який 1954 року розпо-
чав історію Хотинського сільськогоспо-
дарського технікуму. 

Ветеринарне відділення існувало у 
технікумі з 1954 до 1959 року. За цей час 
було випущено 170 дипломованих вете-
ринарів. 

Розвиток сільського господарства 
вимагав підготовки висококваліфіко-
ваних спеціалістів з різних спеціаль-
ностей. Вже 1959 року було відкрито 
два нових відділення «Агрономія», 
яким за період до 1973 року підго-
товлено 1445 спеціалістів, та «Меха-
нізація сільського господарства», яке 
працює до сьогоднішнього дня і ним 
підготовлено  більше восьми тисяч 
дипломованих механіків для сіль-
ського господарства. 

Висококваліфікована робота педа-
гогічного колективу, працівників тех-
нікуму надала великої популярності навчальному закладу на 
Буковині, прилеглих районах Хмельницької та Тернопільської 
областей, Молдови. На початку 60-х років минулого століття 
технікум вже не міг вмістити всіх бажаючих навчатися. З почат-
ку 70-х років минулого сторіччя почалася розбудова матеріаль-
но-технічної бази технікуму.

Наприкінці 1970 року було збудовано новий корпус, який став 
головним, 1971 року здано в експлуатацію лабораторний корпус.

хотинСький технікум ПодільСького державного 
аграрно-технічного універСитету

Технікум постійно працює над розширенням 
контингенту та напрямків підготовки спеціалістів 
для села.

З 1973 року розпочинається підготов ка бух-
галтерів, з 1993 – за спеціальніс тю «Комерційна 
діяльність», 1995 – за спеціальністю «Технолог-ор-
ганізатор сільськогосподарського виробництва», 
2001 – за спеціальністю «Правознавство» і 
2011 року технікум розпочинає готувати спеціа-
лістів за спеціальністю «Виробництво і переробка 
продукції рослинництва».

Разом з турботою про матеріальну базу на-
вчання, розширення спеціальностей та контингенту 
в технікумі завжди приділяється належна увага за-
безпеченню належних побутових умов як для сту-
дентів, так і працівників технікуму.

1971 року здано в експлуатацію гуртожиток на 
350 місць, 1985 року гуртожиток на 260 місць. 

1983 року для працівників технікуму збудо-
вано 25-квартирний будинок, 2007 року 60 сімей 
працівників технікуму отримали квартири у пере-
обладнаному під житловий будинок гуртожиток 
технікуму.

На сьогоднішній день майже чотириста юнаків та дівчат 
оволодівають професіями бухгалтера та техніка-механіка. Чоти-

ри навчальних корпуси, 
37 кабінетів, 21 лабо-
раторія, 2 комп’ютерні 
класи, навчальна бух-
галтерія, навчально-
вироб нича майстерня, 
де обладнано слю-
сарний, ковальський, 
зварювальний та ме-
талообробний цехи; 
навчально-дослідне 
господарство, де сту-
денти мають можли-
вість наочно ознайоми-
тись з операціями за 
доглядом за сільсько-
господарськими куль-
турами, практично 
засвоїти технологію 
виконання механізо-

ваних робіт з обробітку ґрунту, підготовки його до сівби – 
база, що дає можливість на належному рівні оволодівати тео-
ретичними знаннями, уміннями та практичними навичками з 
обраної спеціальності.

Дбають у технікумі про фізичний і духовний розвиток осо-
бистості. Студенти мають можливість займатися в одинадцяти 
спортивних секціях , 7 гуртках художньої самодіяльності. До їх 
послуг три спортивних зали, клуб технікуму, студентське кафе,  

плавальний басейн, бібліотека.
Педагогічний колектив коледжу
Підготовку спеціалістів ведуть 50 досвідчених виклада-

чів, з яких: 

кандидати технічних наук – 1;
аспіранти – 2;
старші викладачі – 6;
викладачі-методисти – 5;
викладачі вищої категорії – 28;
викладачі першої категорії – 20;
викладачі другої категорії – 1;
спеціалісти – 1;

За стажем роботи:
до 5 років – 2;
5-10 років – 9;
10-15 років – 7;
15-20 років – 16;
більше 25 років – 28;

Серед викладачів
1 – Заслужений працівник освіти України;
1 – нагороджений Трудовою відзнакою «Знак пошани»;
6 – відмінників освіти України;
2 – відмінника аграрної освіти.

Педагогічний колектив постійно вдосконалює форми та 
методи навчання з метою якісної професійної підготовки сучас-
ного спеціаліста.

Бучацький коледж Подільсько-
го державного аграрного-технічного 
університету є одним із найстаріших 
державних навчальних закладів 
краю. Його історія розпочинається 
з відкриття монастирської сільсь-
когосподарської школи у селі Яз-
ловець Бучацького повіту восени 
1939 року. На базі цієї школи у лю-
тому 1940 року було утворено зоо-
ветеринарний технікум. У той час 
навчальний заклад готовив ветери-
нарних фельдшерів та зоотехніків, 
а 1946 року технікум розширюють, 

переводять у місто Бучач та перейменовують у Бучацький зоо-
ветеринарний технікум, який займався підготовкою фельдше-
рів і зоотехніків. Знаменною подією було створення у серпні 
1964 року на базі Бучацького зооветеринарного технікуму і 
зернонасінницького радгоспу «Дружба» – Бучацького радгос-
пу-технікуму. У 1998 році його перейменовано на Бучацький 
державний аграрний коледж, а з 28 лютого 2006 року – на Бу-
чацький коледж Подільського державного 
аграрно-технічного університету.

Сьогодні навчальний заклад – це по-
тужна база для здійснення навчально-ви-
ховної діяльності фахівців аграрної галузі.

До структури Бучацького коледжу По-
дільського ДАТУ входять відділення «Ве-
теринарно-технологічне», «Економіко-тех-
нічне» та заочне. При коледжі, як окремий 
структурний підрозділ, працює Обласна 
школа підвищення кваліфікації спеціалістів 
сільського господарства.

Підготовка спеціалістів ведеться за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молод-
ший спеціаліст», а останні п’ять роки ще й «Бакалавр» завдяки 
співпраці з Подільським державним аграрно-технічним універ-
ситетом.

Для координації роботи навчального закладу функціонує 
адміністративна рада коледжу, методична та педагогічні ради, 
де розглядаються актуальні проблеми життєдіяльності коледжу 
та питання перспективного розвитку навчального закладу.

Підготовці фахівців сприяє добре налагоджена система 
профорієнтаційної роботи. Студенти коледжу виїжджають з 
концертними програмами у школи району, проводять з ними 
спільні заходи, дні відкритих дверей.

Студенти коледжу мають змогу здобувати знання з вось-
ми спеціальностей. Серед них — «Виробництво і переробка 
продукції рослинництва», «Землевпорядкування», «Вете-
ринарна медицина», «Виробництво і переробка продукції 
тварин ництва», «Правознавство», «Бухгалтерський облік», 
«Організація виробництва», «Опорядження будівель та споруд 
і будівельний дизайн». Навчальний заклад єдиний в області го-
тує землевпорядників, ветеринарів та спеціалістів з переробки 
продукції тваринництва.

Навчально-виховний процес забезпечує 99 кваліфікованих 
викладачів, які об’єднані в 5 циклових комісій. Почесне звання 

«Відмінник освіти України» мають 9 осіб, педагогічні звання ви-
кладач-методист – 22 особи; старший викладач – 2. За резуль-
татами атестації 57 викладачів отримали вищу категорію, 18 – 
першу, 11 – другу. Викладачі коледжу постійно підвищують свій 
фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації, на кафедрах 
у вищих навчальних закладах України та інституті післядиплом-
ної педагогічної освіти.

Викладачі навчального закладу беруть участь у роботі екс-
пертних комісій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України під час акредитації навчальних закладів, є членами 
методичних комісій навчально-методичного центру вищих на-
вчальних закладів України зі своїх спеціальностей.

Викладачі-методисти коледжу є авторами та рецензента-
ми навчальних програм виданих НМЦ. Частина викладачів дру-
кує свої праці у всеукраїнських виданнях.

За останні роки суттєво оновлено зміст навчальних планів 
і програм, створено базу даних електронних підручників та 
тестових завдань, розроблених викладачами коледжу.

Студенти навчаються у 60 кабінетах і лабораторіях. Діє три 
комп’ютерних класи та три аудиторії, обладнані найновіши-
ми технічними засобами для внутрішнього та дистанційного 

навчан ня. До послуг студентів – спортивно- 
оздоровча база, актова зала на 400 місць. 

Проводиться велика робота у плані 
адаптації навчального закладу до функціо-
нування в умовах ринкової економіки. На-
лагоджується практика з надання послуг та 
виробництва продукції рослинництва і тва-
ринництва з метою її реалізації та отриман-
ня додаткових коштів.

Велика увага приділяється поліп-
шенню практичної і фахової підготовки 
студентів. За новітніми технологіями ви-
рощується 120 голів свиней. Майбутні 
ветфельдшери набувають практичних 

навичок у навчально-виробничій клініці, проводять експе-
рименти з використання різних способів відгодівлі сучасних 
порід свиней, доглядають коней, ВРХ, овець. Створюється 
зоосад з рідкісних декоративних птахів і тварин. Студен-
ти-технологи з виробництва та переробки продукції рос-
линництва застосовують свої знання на колекційно-дослід-
ному полі та у нещодавно закладеному саду.

Коледж значно активізував міжнародні зв’язки. Кращі сту-
денти беруть участь у олімпіадах, міжнародних фахових кон-
курсах і мають можливість проходити стажування та виробничу 
практику на сільськогосподарських та переробних підприєм-
ствах Австрії, Швейцарії, Данії, Бельгії.

З кожним роком міцнішає дружба між Бучацьким ко-
леджом та Асоціацією шкіл центру підвищення професійної 
майстерності, що в місті Кєльце (Польща), далеко виходячи за 
рамки американської програми студентського обміну «RITA». 
З кожною зустріччю, з кожним спільним проектом дружні сто-
сунки теплішають. Завдяки польським колегам викладачі та 
студенти вже об’їхали всю Польщу, відвідали Прагу, Відень, 
Дрезден, Братиславу, Венецію,  щораз переконуючись у вели-
ких можливостях країн-членів Євросоюзу.

У коледжі працює бібліотека з фондом у більше 72 тис. 

книг, читальний зал на 110 місць, видавничий центр, облад-
наний комп’ютерами, ксероксом, принтерами, сканером та 
набором необхідних засобів для друку авторських праць та 
верстки газет. Тепер студенти мають змогу користуватися лек-
ціями викладачів на паперових та електронних носіях. У закладі 
функціонує історико-краєзнавчий музей, який складається з ек-
зпозиційних кімнат історії коледжу, бойової слави та екзпози-
ційно-етнографічної кімнати «Берегиня».

До послуг працівників та студентів – медпункт, сучасний 
стоматологічний кабінет, буфет, студентська їдальня на 150 
місць, яка пропонує широкий асортимент смачних та оригіналь-
них страв з продукції вирощеної у навчальному господарстві.

Крім основних спеціальностей, студенти опановують такі 
робітничі професії, як плодоовочівник, оператор комп’ютерно-
го набору, майстер по озелененню, тракторист-машиніст, технік 
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, водій ав-
тотранспортних засо-
бів категорії «А», «В» та 
обвалювальник м’яса.

Студенти колед-
жу мають змогу про-
ходити навчальну, 
виробничу та перед-
дипломні практики 
у передових госпо-
дарствах регіону. 
Практичні заняття 
відбуваються на на-
вчально-виробничій 
базі коледжу, а також 
у передових госпо-
дарствах і переробних підприємствах району та області. З усіма 
базами практик укладено двосторонні договори про проведен-
ня спільної навчально-виробничої діяльності.

Талановита молодь розвиває свої здібності у гуртках худож-
ньої самодіяльності. У нас працюють народний аматорський те-
атр мініатюр «Сатиричне вікно», хоровий, вокально-інструмен-
тальний ансамбль «Зорепад», вокальний ансамбль дівчат та 
ансамбль хлопців, гурток художнього читання, танцювальний 
та фольклорний гуртки.

Спортивно-масову роботу організовують і проводять ви-
кладачі фізичного виховання, які є кандидатами в майстри 
спорту. В навчальному закладі є  відповідна спортивна база: 
просторий спортивний та сучасний тренажерний зали, стадіон, 
баскетбольна, волейбольні, гандбольні  площадки, містечко з 
нестандартним обладнанням.

Студенти коледжу постійно беруть участь у спортивно-ма-
сових заходах, а переможці цих змагань є учасниками обласних 
та Всеукраїнських  змагань.

Студенти та викладачі щорічно беруть участь у Всеукраїн-
ському Дні поля на базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Гордістю навчального закладу є наші випускники, які успіш-
но працюють на виробництві.

Цього року завершують навчання в нашому навчальному 
закладі 234 випускники денної форми навчання та 20 заочної 
форми навчання. Значна частина з них мріє продовжити на-
вчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., а інші будуть працевлаштовані.
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педагогічні технології та науково-методичні досягнення, широ-
ко використовувати нову систему інформаційного забезпечен-
ня освіти та трансконтинентальну мережу Інтернет.

У позанавчальний час студенти мають змогу цікаво і змістов-
но відповідно до своїх інтересів та уподобань провести дозвілля. В 
актовій залі на 800 місць відбуваються заходи з нагоди відзначення 
державних національних свят, знаменних і пам’ятних дат, інфор-
маційні трибуни, організовуються виступи професіональних мис-
тецьких колективів, шоу-програми, творчі конкурси та фестивалі.

У коледжі функціонує фізкультурно-оздоровчий комплекс 
загальною площею 2570 м2 (великий і малий спортивні зали, 
п’ять ігрових майданчиків, легкоатлетичний сектор). Це улю-
блене місце студентів, де під час занять із фізичного виховання 
молодь самовдосконалюється і гартується фізично. Змістовно, 
із користю для здоров’я юнаки та дівчата, займаючись у різно-
манітних спортивних секціях, проводять тут і свій вільний час.

Для оптимальної організації життєдіяльності студентської 
молоді в коледжі створено всі соціально-побутові умови: до по-
слуг студентів – 2 гуртожитки на 600 місць, що дозволяє повністю 
забезпечити потребу у проживанні, медичний пункт, студентська 
їдальня та буфет загальною площею 900 м2 на 150 місць.

шеПетівСький технікум ПодільСького державного 
аграрно-технічного універСитету

коледж Пдату

Упродовж 90 років осередком аграрної освіти на Поділлі є 
коледж Подільського державного аграрно-технічного універси-
тету. Навчальний заклад має славну історію – це надбання бага-
тьох поколінь працівників і студентів, які, починаючи з далеких 
30-х років минулого століття, писали її сторінки. Протягом усьо-
го періоду становлення та утвердження навчальний заклад не 
змінював свого профілю – готував високоосвічених фахівців для 
сільського господарства, які в усі часи були потрібні суспільству і 
державі. Усього в стінах навчального закладу підготовлено май-
же 30 тис. висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, які гідно 
презентують коледж на різних державних рівнях, займаються 
науковим дослідженням, працюють керівниками та спеціа-
лістами аграрного виробництва і переробки промисловості у 
господарствах різних форм власності. Коледж ПДАТУ – це су-
часний навчальний заклад, де на денному та заочному відді-
леннях здобувають фахову освіту за 8 спеціальностями більше 
1,5 тис. майбутніх спеціалістів аграрної та переробної галузей.

Сьогодні навчальний заклад успішно виконує покладені 
на нього завдання завдяки професіоналізму, творчості, вмінню 
працювати на перспективу високоосвіченого кадрового по-
тенціалу, який представляють 3 кандидати наук, 8 аспірантів, 
69 викладачів вищої та першої категорій, 13 викладачів-мето-
дистів, 1 педагог удостоєний звання «Відмінник народної освіти 
України», 3 відмінники аграрної освіти України.

Студенти і викладачів є активними учасниками й перемож-
цями виставок передового досвіду та творчості НМЦ, всеукра-
їнських і регіональних конкурсів інтелектуалів «Студент року», 
знавців майбутніх професій «Кращий за професією», творчих 
звітів «Лідери АПК – ХХІ століття».

З метою наступності й неперервності освіти молоді роз-
роблено інтегровані навчальні плани і програми та укладено 
договори з провідними ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
згідно з якими студенти, маючи високі показники у навчанні, 
зараховуються без вступних випробувань на 2-3-і курси універ-
ситетів та академій.

Сучасна, оновлена навчально-матеріальна база коледжу 
забезпечує належний рівень організації освітнього процесу. 
У розпорядженні студентської молоді є 3 багатоповерхові на-
вчальні корпуси загальною площею 12062 м2, корисною на 
одного студента – 12,4 м2, 32 кабінети, 43 лабораторії, вироб-
ничі майстерні, ветеринарна навчальна клініка та юридична 
навчальна консультація. 

Коледж має 4 комп’ютерні класи, функціонування яких 
дозволяє впроваджувати в навчально-виховний процес новітні 

З базовою загальною середньою освітою (9 класів) на денну форму навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із спеціальностей:

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 агропро-

мисловому комплексі»;
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»;
5.03040101 «Правознавство»;
5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»;
5.14010301 «Туристичне обслуговування»;

коледЖ пдату запроШує юНакІВ та дІВчат здобути СучаСНу ВиЩу оСВІту

Технікум був заснований 
1938 року в селі Гнатівці Меджи-
бізького району Хмельницької 
області.

1941 року фашистська нава-
ла зруйнувала всю матеріальну 
базу, яку мав технікум. Після 
звільнення Хмельницької облас-
ті від фашистських загарбників 
1944 року наказом Міністерства 
сільського господарства техні-
кум відновив свою роботу в селі 
Говори Віньковецького району, а 
1946 року заклад переведено в 
село Зіньків того ж району. 

У відповідності з наказом 
Міністерства сільського госпо-
дарства і заготівель УРСР № 466 
від 25.07. 1953 року технікум 
переведено в місто Шепетівку і наказом № 103 15/3-47 по Мі-
ністерству сільського господарства УРСР перейменований в 
бухгалтерський технікум. Згідно з наказом Міністерства сіль-
ського господарства СРСР № 259 від 27. 06. 1955 року і наказом 
Міністерства сільського господарства УРСР № 385 від 09. 07. 
1955 року заклад перейменований в Шепетівський сільсько-
господарський технікум бухгалтерського обліку.

За наказом Міністерства аграрної політики України № 597 
від 02. 11. 2005 року «Про створення відокремлених структурних 
підрозділів Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету» навчальний заклад реорганізовано у відокремлений 
структурний підрозділ з назвою Шепетівський технікум Поділь-
ського державного аграр-
но-технічного університету.

Технікум заснований на 
державній формі власності 
і підпорядкований Мініс-
терству аграрної політики та 
продовольства України. Рі-
вень акредитації – перший.

За роки існування тех-
нікум підготував більше 
17 тисяч спеціалістів сільсь-
когосподарського виробни-
цтва, які успішно працюють 
в усіх куточках України, а та-
кож країн СНД. Багато з них сьогодні займають відповідальні 
посади в апаратах державних установ та відомств, стали керів-
никами і головними спеціалістами підприємств, організацій, 
органів влади.

Сьогодні технікум готує фа-
хівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» 
за спеціальностями 5.03050901 
«Бухгалтерський облік» та 
5.03050801 «Фінанси і кредит».

Основні структурні підроз-
діли технікуму:

 ͵ відділення денної фор-
ми навчання (спеціальності 
5.03050901 «Бухгалтерський 
облік» та 5.03050801 «Фінанси 
і кредит»);

 ͵ відділення заочної фор-
ми навчання (спеціальність 
5.03050901 «Бухгалтерський 
облік»);

 ͵ підрозділи для забез-
печення навчально-виховного 

процесу та соціально-побутових умов: бібліотека з читальним 
залом, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бу-
фет, гуртожитки, господарський комплекс.

Навчання студентів проводиться у 19 спеціалізованих 
кабінетах. До послуг студентів 3 комп’ютерних класи (з ви-
ходом в Інтернет). У приміщенні навчального корпусу функ-
ціонує бездротова зона Інтернету Wi-Fi. Навчальні кабінети 
та лабораторії повністю забезпечують навчально-виховний 
процес в технікумі.

Студентська бібліотека з читальним залом укомплек-
тована великим фондом навчальної, наукової, художньої 
літератури та періодичними виданнями. У бібліотеці сфор-

мовано електронний каталог наявної навчальної літе-
ратури, є вихід до мережі Інтернет, до потреб студентів 
комп’ютери, принтер, сканер, ксерокс.

У технікумі працює міцний колектив високого 
професійно-педагогічного рівня, основним завдан-
ням якого є підвищення ефективності та якості на-
вчально-виховного процесу. Навчають студентів 
45 досвідчених викладачів, серед яких 2 – «Відмін-
ники аграрної освіти і науки», 7 – викладачів-методи-
стів, 3 особи мають звання «старший викладач», 29 – 
мають вищу та першу категорії, а також ті, які відмі-
чені Почесними грамотами навчально-методичного 
центру по підготовці молодших спеціалістів Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України.

Викладачі технікуму є постійними учасниками щорічної 
виставки передового педагогічного досвіду та технічної твор-
чості у навчально-методичному центрі з підготовки молодших 
спеціалістів вищих навчальних закладів Міністерства аграрної 

політики та продовольства України.
Молодь має широкі можливості для занять фізкультурою 

і спортом. При кабінеті фізвиховання працюють волейбольна, 
баскетбольна, футбольна та інші секції, якими керують досвід-
чені викладачі-тренери.

Помітну роль в організації дозвілля студентів відіграють 
художня самодіяльність та гуртки технічної творчості. Силами 
студентів створено команду КВК «Майстри сміху».

У технікумі на двох відділеннях за спеціальностями навча-
ється більше як 550 студентів. 

Навчальний заклад надає освітні послуги для здобуття ро-
бітничої професії «Оператор комп’ютерного набору».

Навчальним закладом сформовано та подано до Держав-
ної акредитаційної комісії справу щодо ліцензування спеціаль-
ності 5.030500201 «Інформаційна діяльність підприємства» в 
кількості 25 осіб.

Для здобуття ступеневої освіти за наказом Міністерства 
аграрної політики України № 257 від 01. 08. 2003 року на базі 
технікуму створено навчально-консультаційний пункт Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету, де випус-
кники технікуму мають можливість продовжити навчання за 
ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» за спеціальностями «Облік і 

аудит», «Фінанси і кредит» та «Менеджмент організацій».
Уся освітня діяльність навчального закладу ґрунтується на 

принципі єдності навчання та виховання. Зважаючи на це, ви-
ховна робота у різних її формах здійснюється двома основними 
шляхами: через навчальний процес і у позааудиторний час.

З повною загальною середньою освітою (11 класів) на заочну форму навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із спеціальностей:

5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»;
5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропро-

мисловому комплексі»;
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»;
5.03040101 «Правознавство».

КОЛЕДж ЗДІЙСНЮЄ ПРиЙОМ СТУДЕНТІВ
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Випуск № 1

аграрна оСвіта на Буковині
(до 70-річного ювілею кіцманСького технікуму)

Кіцманський технікум Подільського ДАТУ (колишній сіль-
ськогосподарський технікум) був створений на базі навчаль-
ного корпусу колишньої гімназії та 
земельних угідь рільничої сільсько-
господарської школи для хлопчиків 
14 листопада 1944 року. Цього року тех-
нікуму виповнюється 70 років. Спершу в 
навчальному закладі було відкрито три 
відділення: агрономічне, ветеринарне 
та зоотехнічне.

Перший випуск спеціалістів відбувся 
1948 року. З 1952 року при технікумі було 
відкрито заочний відділ, а технікум пере-
йменовано на Кіцманський зооветеринар-
ний технікум. Наказом № 38 від 20 квітня 
1973 року на базі зооветеринарного технікуму та колгоспу «Радян-
ська Буковина» було створено Кіцманський радгосп-технікум. 

На підставі наказу № 232 від 25 липня 1997 року Міністер-
ства сільського господарства і 
продовольства України «Про 
поділ Кіцманського радгос-
пу-технікуму Чернівецької 
області» було ліквідовано Кіц-
манський радгосп-технікум і 
створено на його базі Кіцман-
ський державний аграрний 
технікум.

Згідно наказу Мініс-
терства аграрної політики 
України № 88 від 28 лютого 
2006 року Кіцманський державний аграрний технікум реорга-
нізовано у відокремлений структурний підрозділ Подільського 
державного аграрно-технічного університету.

За період існування навчальний заклад випустив майже 15 
тисяч спеціалістів з денної та заочної форм навчання. 

На даний час ведеться підготовка за наступними спеціаль-
ностями:

5.03040101 «Правознавство» (починаючи з 1991 року);
5.03050901 «Бухгалтерський облік» (починаючи з 1998 року);
5.03060101 «Організація виробництва» (починаючи з 1999 року);
5.08010102 «Землевпорядкування» (починаючи з 1992 року);
5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерсько-

го господарства» (з 1993 року);
5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинни-

цтва» (починаючи з 1944 року);
5.11010101 «Ветеринарна медицина» (починаючи з 1944 року).
До послуг студентів 70 аудиторій та лабораторій, велика 

бібліотека з просторим читальним залом та багатою колек-
цією підручників, посібників, художньої та фахової літератури, 
періодичних видань, три комп’ютерні класи, спортзал, актовий 
зал, ветеринарна навчальна клініка, навчальна бухгалтерія, на-
вчальна юридична консультація, майстерня, колекційне поле, 

піддослідна ділянка. 
Теоретичні заняття для студентів проводять у великих світ-

лих аудиторіях, оснащених всім необ-
хідним.

Практичні заняття проводяться у ла-
бораторіях технікуму, у навчальній бух-
галтерії – для майбутніх бухгалтерів та ме-
неджерів, при ветеринарній клініці – для 
майбутніх ветеринарних фельдшерів, у 
майстернях та на колекційному полі – для 
майбутніх аграріїв. 

Навчальний заклад співпрацює з ве-
ликими сільськогосподарськими підпри-
ємствами Кіцманського району та Чер-
нівецької області, де студенти проходять 

виробничу та переддипломну практику. Нещодавно ветеринарне 
відділення технікуму почало співпрацю з міжнародною благодій-
ною організацією «Чотири лапи» та приватною ветеринарною 

клінікою Вацлава Осовського у м. Лешно Вроцлавського воєвод-
ства у Республіці Польща. Майбутні правники мають можливість 
набувати практичних навичок у районному суді, в юридичних 
консультаціях та інших державних установах.

Кіцманський технікум постійно отримує хороші відгуки про 
своїх випускників від вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акре-
дитації, де вони навчаються. Високу оцінку професійним вмін-
ням надають і підприємства, де працюють наші випускники. 

Технікум має два великі гуртожитки, де 
створені комфортні умови для проживання 
студентів. Вихователі гуртожитку прагнуть ціка-
во та змістовно організувати дозвілля мешкан-

ців гуртожитків. Тут діють гуртки за інтересами, 
драматичний гурток, гурток вокального співу. За 
участі викладачів фізичного виховання організо-
вані спортивні секції, де студенти займаються у 
позаурочний час. 

Студенти технікуму беруть активну участь 
у обласних предметних олімпіадах, де не-
одноразово посідали призові місця. Вони є 
також активними учасниками різноманітних 
регіональних та республіканських конкурсів та 
студентських конференцій, спортивних змагань. 2013 року сту-
дентка технікуму Стрижиборода Діана посіла перше місце у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови, 
а студент Колотилюк Сергій виборов ІІІ місце у ІІ етапі Всеукра-
їнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед 
студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

Педагогічний колектив навчального закладу – це колектив 
однодумців, де панує атмосфера взаєморозуміння та взаємодопо-
моги. Очолює педагогічний колектив Філіпчук Юрій Михайлович, 
людина вимоглива та толерантна, хороший спеціаліст та керівник. 
У складі педколективу – 79 викладачів: 12 викладачів-методистів, 
5 старших викладачів, 43 викладачі – спеціалісти вищої категорії, 

14 – спеціалісти першої категорії, 6 – спеціалісти другої категорії, 
10 спеціалістів, 2 майстри виробничого навчання. Старші колеги 
охоче співпрацюють зі своїми молодшими колегами, надають їм 
професійні поради, є хорошими наставниками молодих виклада-
чів. Педагоги активно і творчо організовують свою педагогічну ді-
яльність, намагаються цікаво та насичено проводити заняття. 

Викладачі технікуму постійно працюють над підвищенням 
свого фахового рівня: займаються на курсах підвищення квалі-
фікації, беруть участь у конкурсах, семінарах, майстер-класах 
регіонального та республіканського рівня. Педагоги постійно 
займаються само освітою, адже основне педагогічне кредо 
викладачів технікуму: «Хто мало знає, той зможе небагато на-
вчити». Педагоги висвітлюють свій педагогічний досвід у пресі, 
кращі розробки представляють на виставці передового педа-
гогічного досвіду у Науково-методичному центрі «Агроосвіта». 

Куратори академічних груп застосовують комплексний під-
хід у вихованні студентів, активно співпрацюють з батьками, на-
магаються зробити студентське життя яскравим та насиченим, 
організовуючи різноманітні виховні заходи, зустрічі, екскурсії. 

Своїм педагогічним досвідом куратори діляться із колега-
ми з інших навчальних закладів України, беручи участь у кон-
курсах, методичних об’єднаннях. 2013 року куратор групи від-
ділення «Ветеринарна медицина» Стасюк Світлана Василівна 
виборола ІІІ місце у регіональному конкурсі «Куратор року». 

Випускники технікуму – це гордість навчального закладу. 
Вони зарекомендували себе висококласними фахівцями. Багато 

випускників працюють сьогодні викла-
дачами навчального закладу. Бісюк Іван 
Юрійович – заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства України; 
Гунчак Василь Михайлович – ректор 
Львівського національного універси-
тету та біотехнології імені С.З. Гжиць-
кого; Мельник Олег Петрович – док-
тор ветеринарних наук Київського 
національного університету біоресурсів 
і природокористування; Тодорюк Бо-
рис Васильович – головний інспектор 
ветеринарної медицини Чернівецької 
області; Петракович Наталія Петрівна – 

головний спеціаліст відділу Держкомзему в Кіцманському 
районі; М’якота Марія Георгіївна – заступник директора ТзОВ 
«Київоблпроектсервіс»; Ліпський Володимир Володимирович – 
керівник відділу фірми «Світязь»; Макидон Роман Іванович – 
головний бухгалтер ПП ЗФ «Агрохолдинг»; Стоцька Лариса Ана-
толіївна – суддя Першотравневого районного суду міста Чер-
нівці; Струбіцька Оксана Мар’янівна – суддя апеляційного суду 
міста Чернівці та багато інших.

Колектив Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ по-
стійно шукає креативний підхід до навчання майбутніх фахівців 
у сучасних ринкових умовах та докладає максимум зусиль у ви-
хованні майбутнього покоління.

У серпні 1940 року на базі колишньої приватної рільничої 
школи с. Лісна Слобідка (Коломийщина, тоді Станіславської, нині 
Івано-Франківської обл.) було відкрито сільськогосподарський 
технікум, який готував спеціалістів агрономічного профілю.

У післявоєнний період навчальний заклад перевели у 
м. Снятин, де і надалі готували агрономів (перший випуск від-
бувся 1947 року).

Першим директором технікуму був Михайло Кущак.
1954 року було відкрито відділення «Механізація сільсько-

го господарства». 
З 1955 по 1985 рік навчальний заклад очолював Анатолій 

Іванович Кореняко, заслужений вчитель України, пізніше – 
М.І. Незгода, Д.М. Петришин, Г.Г. Винничук.

За роки своєї діяльності технікум підготував більше 
12000 спеціалістів для агропромислового комплексу України. 
Ми по праву пишаємося випускниками навчального закладу, 
які стали відомими спеціалістами та керівниками на теренах 
України. Серед них: Чернелівський М.С. – доктор сільськогоспо-
дарських  наук, В.Т. Онопрієнко – кандидат сільськогосподар-
ських наук, Голик М.А. – доктор економічних наук, Чорномо-
рець О.І. – доктор історичних наук, Максимюк С.П. – перший 
заступник голови Снятинської РДА, Панцир Ю.І. – заступник ди-
ректора Інституту механізації і електрифікації сільського госпо-
дарства, Герасимчук І.Д. – завідуючий кафедрою енергетики та 
електротехнічних систем в АПК та ряд інших.

2006 року Снятинський сільськогосподарський технікум 
реорганізований в Снятинський технікум Подільського держав-
ного аграрно-технічного університету.

СнятинСький технікум
На сьогоднішній день в навчальному закладі пра-

цює 68 кваліфікованих викладачів, які мають досвід пе-
дагогічної і практичної діяльності. Серед них один канди-
дат фізико-математичних наук, один відмінник народної 
освіти України, два відмінники аграрної освіти України, 
40 викладачів мають встановлену вищу категорію, в тому 
числі 7-и присвоєно звання «викладач-методист».

Відрадно, що 25 відсотків викладачів технікуму – 
то наші випускники. В їх числі Михайло Борущак, Світ-
лана Винничук, Сергій Винничук, Ганна Жабчук, Ігор 
Захаркевич, Руслана Кара, Сергій Мартинюк, Роман 
Мартинюк, Анжеліка Медвідь, Марія Миронюк, Гали-
на Лаготюк, Наталія Онищук, Ігор Пасічник, Тарас Роїк, 
Сергій Студенікін, Любомир Удудович, Микола Федо-
ращук, Володимир Шевага.

У навчальному закладі працює 6 циклових комісій, 
які очолюють висококваліфіковані викладачі з досвідом 
педагогічної і практичної діяльності.

Технікум готує фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

 ͵ 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин 
та обладнання агропромислового виробництва»;

 ͵ 5.09010103 «Виробництво і переробка про-
дукції рослинництва»;

 ͵ 5.09010102 «Організація і технологія ведення фер-
мерського господарства»;

 ͵ 5.03050901 «Бухгалтерський облік»;
 ͵ 5.03050702 «Комерційна діяльність».

Заняття проводяться в трьох навчальних корпусах, на-
вчальній майстерні та навчально-дослідному господарстві. До 
послуг студентів 3 комп’ютерні класи, бібліотека з читальним 
залом, гуртожиток на 310 місць.

Технікум має власну поштову скриньку e-mail: 
stpdatu @ yandex.ru. та сайт stpdatu.com.ua. На базі навчально-
го закладу також проводиться курсова підготовка спеціалістів 
13 робочих професій:

 ͵ оператор комп’ютерного набору;
 ͵ тракторист-машиніст сільськогосподарського вироб-

ництва (категорії АВС);
 ͵ водій транспортних засобів (категорії «В» і «ВС»);
 ͵ слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування;
 ͵ електромонтер з ремонту і обслуговування електро-

устаткування;
 ͵ оператор штучного запліднення тварин і птиці;
 ͵ оператор ветеринарної обробки тварин;
 ͵ птахівник;
 ͵ лаборант-агрохімік;
 ͵ майстер озеленення;
 ͵ секретар керівника (організацій, підприємств, установ);

 ͵ продавець продовольчих товарів;
 ͵ обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

На всіх формах навчання в технікумі здобувають освіту 
більше 400 студентів.

Головним завданням технікум вбачає орієнтацію на вихо-
вання особистості, громадянина, професіонала, здатного до 
саморозвитку, самовдосконалення, виховання молодих людей 
у дусі найвищих загальнолюдських цінностей. Більшість наших 
випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредита-
ції; в основному в Подільському ДАТУ.

Постійно працюємо над створенням сучасної матеріаль-
но-технічної бази, належним  оснащенням аудиторій, відповід-
ним рівнем комп’ютеризації  навчального процесу.

Цікаве дозвілля студентів. Дискотеки, тематичні вечори та 
виховні години, конкурси, заняття в різноманітних гуртках змо-
жуть задовольнити найвибагливіші запити.

У період літніх канікул студенти мають можливість оздо-
ровитися на технікумівській базі відпочинку «Прут», яка знахо-
диться на Чорноморському узбережжі.

Добре поставлена спортивно-масова робота; наші спортс-
мени гідно представляють технікум на обласних, регіональних 
та всеукраїнських змаганнях, здобуваючи призові місця.

Студентсько-викладацький колектив технікуму (всі разом і 
кожен зокрема) прагне жити гідно, жити у праці і навчанні, у 
вірі, любові і надії, у мирі і злагоді.

Ми віримо, що випускник нашого технікуму – конкуренто-
спроможний професіонал, творча високоморальна особистість, 
наш випускник примножуватиме добробут держави і нестиме 
добру славу про наш навчальний заклад.
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