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спецвипуск до тижня освіти для дорослихспецвипуск до тижня освіти для дорослих

*Сказане забувається, написане залишається!

Ми вважаємо розвиток післяди-
пломної освіти одним із найваж-
ливіших напрямів роботи нашого 
ВНЗ, особливо в контексті світо-
вих тенденцій оптимізації систе-
ми освіти для дорослих.

Нині Полтавська державна 
аграрна академія – це сучасний ба-
гатопрофільний науково-освітній 
комплекс зі всіма елементами сту-
пеневої та післядипломної осві-
ти, що є складовою частиною єв-
ропейського освітнього просто-
ру відповідно до вимог Болонської 
декларації.

У нашому вищому навчаль-
ному закладі навчаються 8 тисяч 
студентів і 1740 слухачів Інсти-
туту післядипломної освіти та до-
радництва. Проводять заняття 415 
викладачів, із них 130 задіяні у ви-
кладанні для слухачів вищезазна-
ченого інституту. 

Післядипломна освіта ПДАА була 
у витоків післядипломної освіти в 
СРСР і має багаторічну історію. Ство-
рений у 1971 році факультет підви-
щення кваліфікації при Полтавсько-
му державному сільськогосподар-
ському інституті займався підвищен-
ням кваліфікації спеціалістів та ке-
рівних кадрів для сільського госпо-
дарства. За 40 років системою після-
дипломної освіти академії було підго-
товлено більше 37 тисяч фахівців. Ви-
пускники цієї системи  створюють по-
зитивний імідж Полтавської держав-
ної аграрної академії не лише в облас-
ті, але і за її межами.

Сьогодні Інститут післядиплом-
ної освіти та дорадництва займаєть-
ся підвищенням кваліфікації та пере-
підготовкою спеціалістів не лише для 

аграрної сфери, а й для народного гос-
подарства вцілому.

Приєднавшись до Болонського 
процесу наш ВНЗ взяв на озброєння 
інструменти забезпечення високо-
якісної та сумісної (між країнами) 
освіти, насамперед у стратегічних і 
ключових галузях. Це поставило на 
перший план проблеми неперервнос-
ті (впродовж життя), наступності, су-
місності, масовості та оптимальності 
освіти. У зв’язку з цим, з одного боку, 
якісна вища освіта, як вершина під-
готовки масових професій, висуну-
ла вимоги якості до базової загальної 
освіти, яка в свою чергу сформулюва-
ла вимоги якості відносно дошкільної 
освіти, а з другого – змінилися вимо-
ги якості щодо післядипломної осві-
ти та системи підвищення кваліфіка-
ції. Цим започаткувалася система не-

перервної освіти.
Система післядипломної осві-

ти є тим стрижнем, навколо якого 
повинна обертатись система непе-
рервної освіти, оскільки саме вона 
може і повинна забезпечити осо-
бистості доступ до нових знань, 
надати нову чи підвищити отри-
ману раніше кваліфікацію. 

В Полтавській державній аграр-
ній академії післядипломна осві-
та здійснюється Інститутом піс-
лядипломної освіти та дорадни-
цтва, який не лише підвищує ква-
ліфікацію фахівців агропромисло-
вого комплексу, але й здійснює пе-
репідготовку за спеціальностями 
«Фінанси та кредит», «Облік і ау-
дит», «Економіка підприємства», 
«Менеджмент організацій», «Тех-
нологія виробництва та перероб-
ки продукції тваринництва», «Аг-
рономія». 
Також кожний громадянин, неза-

лежно від віку, може пройти сертифі-
коване навчання на курсах підвищен-
ня кваліфікації “Комп’ютерні техно-
логії обліку з використанням програм 
“1С: Бухгалтерія 8” та “БТуз”, “Управ-
ління роздрібною торгівлею (мер-
чандайзинг)”, “Основи комп’ютерної 
та інженерної графіки”, “Інтернет-
технології у бізнесі”, “Організація ту-
ристичного бізнесу”, “Основи підпри-
ємницької діяльності”, “Комп’ютерні 
інформаційні технології з основами 
конфігурування програми “1С: Бух-
галтерія”, “Створення логістичної 
системи управління”, “Технологія 
створення та супроводження Web-
сайтів”, “Професійне фінансове посе-
редництво та консультування”, “Ме-
неджмент у туристичному, ресторан-
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І  І  сторія підвищення кваліфі-  кації в Полтавській держав
  ній аграрній академії почи-

нається із далеких 30-х років ми-
нулого століття, коли перші па-
ростки підвищення кваліфікації 
спеціалістів сільського господар-
ства періодично пробивались на 
теренах сільськогосподарського 
інституту. 

Так, у 1932-33 р.р. на базі 
Полтавського сільськогосподар-
ського інституту було проведе-
но Всесоюзні курси агрономів-
кормовиків Вищої кваліфіка-
ції Наркому Союзу РСР. У січ-
ні 1954 року були організовані постій-
но діючі курси підвищення кваліфіка-
ції інженерів-механіків МТС. Завідував 
курсами Гурницький В.Д.

З 1963 по 1966 рік працювала 
Полтавська міжобласна однорічна шко-
ла підготовки керівних кадрів колгос-
пів і радгоспів. Директором школи була 
Савенко К.П.

І тільки з 1971 року в Полтавському 
державному сільськогосподарському 
інституті розпочалася планова, постій-
на робота з підвищення кваліфікації 
спеціалістів сільського господарства. 
Розпорядженням Ради Міністрів СРСР 
від 17 серпня за №1673 було створено 
факультет підвищення кваліфікації ке-
рівників та спеціалістів сільського гос-
подарства. Очолювала ФПК проректор  
Савенко Катерина Пилипівна.

Діяльність цього 
підрозділу інституту 
велася у двох напрям-
ках – однорічна шко-
ла підготовки керів-
ного складу (майбут-
ні голови колгоспів та 
директори радгоспів) 

та підвищен-
ня кваліфіка-
ції керівни-
ків, головних 
спеціалістів 
та спеціаліс-
тів сільського 
господарства.

У школі 
резерву про-
ходили на-
вчання спеціалісти з різ-
них сфер сільського госпо-
дарства. Кандидати про-
ходили відбір у районних, 
а потім у обласному комі-
теті Комуністичної партії 
України.

Навчання передбачало 
вивчення передового до-

свіду ведення сільського господарства. 
Слухачі проходили практичний 3-х мі-
сячний курс практики у передових гос-
подарствах області. По закінченню пи-
сали випускну роботу, яку захищали і 
впроваджували у подальшу діяльність. 
За 20 років було підготовлено майже 
700 осіб, які пізніше очолили колгоспи 
і радгоспи нашої області.

Курс підвищення кваліфікації ке-
рівників і спеціалістів передбачав 3- та 
2- місячні навчання.

Теоретичне навчання на факуль-
теті поєднувалось із практичними за-
няттями. В передових господарствах 
Полтавської області проводилися 
науково-практичні виїзні конференції. 
Організовувались поїздки в науково-
дослідні інститути та передові госпо-
дарства Київської, Кіровоградської, 

ному та готельному бізнесі” та інших курсах.
Вищі навчальні заклади сьогодні розуміють, 

що неперервна освіта є необхідною складовою 
частиною процесу інтеграції науки, освіти та ви-
робництва і що альтернативного шляху немає. 
У зв’язку з цим завданням освітнього процесу, у 
тому числі й післядипломної освіти, у нашому ви-
щому навчальному закладі є формування здібнос-
ті фахівця до саморозвитку, творчої роботи, само-
вдосконалення протягом усього життя.

За розвитком системи неперервної освіти – 
майбутнє. Тільки такий підхід забезпечить по-
стійне зростання якості людських ресурсів та ста-
лий розвиток суспільства.

Валентина Аранчій,
в. о. ректора академії, професор

ІСТОРИЧНИЙ  ПОСТУПІСТОРИЧНИЙ  ПОСТУП
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Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, 
Кримської областей. Проводилися постійні зу-
стрічі з передовими працівниками колгоспів 
та радгоспів. Слухачі ФПК щорічно виїжджа-
ли на виставки (ВДНГ у м. Москва з відвідуван-
ням передових господарств Підмосков’я, ВДНГ 
України).

Під час поїздок на ВДНГ СРСР, крім ви-
вчення передового досвіду, найновіших досяг-
нень сільськогосподарської науки та практи-
ки, для слухачів ФПК була запланована вели-
ка культурна програма: відвідування Мавзолею 
В.І.Леніна, «Оружейної палати», музею-панорами 
«Бородинська битва», Великого та Малого те-
атру, Третяковської галереї, цирку, заходів у 
Кремлівському палаці з’їздів, огляд історико-
культурних пам’яток.

 Окрім підвищення ква-
ліфікації фахівців сільського 
господарства на факультеті, 
а потім в інституті здійсню-
валася перепідготовка спе-
ціалістів із наданням другої 
вищої освіти.

У 1998 р згідно з наказом ректора інституту № 112 від 
9 грудня 1998 р. «Про організацію перепідготовки спеціаліс-
тів на замовлення обласного центру зайнятості» в обов’язки 
ФПК включено організацію перепідготовки спеціалістів із 
наданням другої вищої освіти. Перепідготовка кадрів спо-
чатку проводилася за направленням центру зайнятості, а по-
тім почали набирати заочні групи за контрактом. З 1998 р. 
друга вища освіта здійснювалася за спеціальностями: Облік 
і аудит, Економіка підприємства, Менеджмент організацій, 
Маркетинг, з листопада 1999 р. – за спеціальністю «Фінанси». 
Тривалість денного навчання була 1 рік, заочного – 2 роки. 
У 1999 р. було проведено перші випуски спеціалістів чоти-
рьох спеціальностей: Облік і аудит, Економіка підприємства, 
Маркетинг, Менеджмент організацій. У 2002 р. було проведе-
но перший набір магістрів за економічними спеціальностями.

Відповідно до розпорядження голови Полтавської облас-
ної державної адміністрації від 10.11.1998 р. №543 ФПК про-
водить навчання, підвищення кваліфікації керівників і спе-
ціалістів з охорони праці.

У зв’язку зі збільшенням напрямів діяльності Вчена рада 
інституту 2 червня 1999 р. прийняла рішення про зміну назви 
ФПК на факультет післядипломної освіти. За погодженням 
із Міністерством агропромислового комплексу України змі-
на назви проведена наказом по інституту від 17 серпня 1999 
р. № 54.

20 лютого 2004 року № 45 наказом Міністра аграрної по-
літики України на базі Школи підвищення кваліфікації спе-
ціалістів із виробництва свинини, яка була ліквідована, та 
факультету післядипломної освіти Полтавської державної 
аграрної академії створено Інститут післядипломної освіти.

Відповідно до рішення Вченої ради академії від 13 люто-
го 2007 року № 13, наказом ректора від 15 лютого 2007 року 
№ 24 проведено зміну назви інституту на Інститут післяди-
пломної освіти та дорадництва. З 2007 року ведеться підго-
товка дорадників та експертів-дорадників.
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Працювали курси: Облік за програмою “1С: 
Підприємство”, Сучасні комп’ютерні інформаційні тех-
нології з обліку за національними стандартами, Основи 
підприємницької діяльності, Основи комп’ютерної гра-
мотності, Комп’ютерне забезпечення рекламної діяль-
ності, Бізнес-планування та облік у сфері малого бізне-
су за допомогою ПК, Національні та міжнародні стан-
дарти обліку на ПК, Комп’ютерне забезпечення марке-
тингової діяльності у сфері малого та середнього бізне-
су, Оператори ПЕОМ та інші.

Постійно проводилося підвищення кваліфікації ви-
кладачів ПДСГІ, потім академії шляхом стажувань у 
провідних НДІ та господарствах СРСР, навчання на різ-
них курсах. 

За роки свого функціонування система післяди-
пломної освіти Полтавського державного сільськогосподар-
ського інституту, а пізніше академії підготувала багато ква-
ліфікованих фахівців.

У першому випуску ФПК було 176 осіб, у другому – 250.
У 2008 році було підготовлено 1414 осіб.
Усього за роки існування системи післядипломної осві-

ти було підвищено кваліфікацію більше 15 тис. слухачів, ін-
ститутом було випущено близько 3600 спеціалістів, на кур-
сах підвищення кваліфікації навчалося близько 15 тисяч осіб, 
пройшли стажування більше 4 тис. викладачів.

Багато випускників ФПК сьогодні очолюють провідні 
сільськогосподарські підприємства області, є керівниками 
різних рівнів у районах, в обласній державній адміністрації, 

обласній раді.
Керівництво ФПК в різні часи здійснювали:
З 1971 по 1986 рік - проректор по підвищенню кваліфіка-

ції САВЕНКО КАТЕРИНА ПИЛИПІВНА.
З 1986 по 1992 рік посаду проректора з підвищення квалі-

фікації обіймав кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
ОПАРА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ.

У 1992 році факультет очолив кандидат сільськогоспо-
дарських наук, доцент ПЛАХОТНІК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
який керував факультетом, а пізніше інститутом до 2008 року.

З 2008 року Інститут очолює к.і.н., доцент ЯКУБЕНКО 
ОЛЕНА ПАВЛІВНА.

Система післядипломної освіти у ПДАА завжди була 
справжньою «школою знань та досвіду», як писала газета 
«Зоря Полтавщини» у 1973 році, - «досвід – велике багат-
ство, вивчити і запровадити його – обов’язок кожного спе-
ціаліста. Досвід, помножений на знання, набуті на ФПК при 
Полтавському ордена Трудового Червоного Прапора сіль-
ськогосподарському інституті, дає можливість добитися ви-
соких, ще вищих успіхів на шляху інтенсифікації сільсько-
господарського виробництва». Така оцінка багаторічної ро-
боти ФПК (ІПО)та всіх викладачів ПДСГІ (потім ПДАА), які 
працювали у цій системі дійсно є підтвердженням тієї важ-
ливої місії, яку несе у собі післядипломна освіта у будь-який 
історичний період розвитку країни.

НАША ІСТОРІЯНАША ІСТОРІЯ



“З листопада 1988 року я в рідних стінах 
– на посаді проректора факультету підви-
щення кваліфікації Полтавського сільсько-
господарського інституту.

Заснований цей підрозділ вузу в 1971 
році і очолювала його Катерина Пилипівна 
Савенко. Енергійна, кмітлива, доброзичли-
ва, вимоглива, з унікаль ними організатор-
ськими здібностями жінка зуміла постави-
ти роботу таким чином, що факультет був 
одним із кращих не тільки в Україні, а і в 
Радянському Союзі. Я з великою вдячністю 
згадую Катерину Пилипівну (на жаль нині 
покійну), яка щедро ділилась зі мною набу-
тим досвідом.

Складання навчальних планів, робочих 
програм підвищення кваліфікації керівного 
складу і спеціалістів колгоспів і радгоспів об-
ласті, екскурсії на виставки досягнень народ-
ного господарства в Москві та Києві, організація баз практи-
ки – це лише частина питань, які вирішувались на факультеті.

Щорічно у нас проходили підвищення кваліфікації понад 
500 керівників і головних спеціалістів сільського господарства.

Повинен відмітити виключну чіткість і злагодженість в 
роботі агропро мислового комітету області в особі заступни-

ка голови по кадрах і соціальних питаннях 
Костоглода Степана Петровича.

Пам’ятаю тижневі семінари на базі 
Московської сільськогоспо дарської академії 
ім. К.А. Тімірязєва, Кіровського сільськогос-
подарського інституту. 

На жаль, не довго прийшлось працювати 
мені проректорм – рекомендували на посаду 
директора Полтавської сільськогосподарської 
дослідної станції.

У вересні 2000 року я знову, втретє, повер-
нувся в стіни рідної Alma-mater. Те ж при-
міщення, та ж Ольга Василівна… Але змі-
нився статус колишнього факультету. Тепер 
це – Інститут післядипломної освіти та до-
радництва, помітно збільшився його штат, 
розшири лись функції, з’явилась сучасна 
комп’ютерна техніка.

Одне хвилює мене – зруйнована колишня 
чітко відпрацьована система підвищення кваліфікації керів-
ників і спеціалістів сільського господарства. Вона ніби є і її не-
має. Хотілося б, щоб і на рівні області, і на рівні держави було 
звернено увагу на цю, таку необхідну для села, справу.”

Микола Опара, 
проректор із науково-педагогічної, наукової роботи
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САВЕНКО КАТЕРИНА ПИЛИПІВНА, 
проректор з підвищення кваліфіка-
ції Полтавського ордена Трудового 
Червоного Прапору сільськогосподар-
ського інституту. 1928 року народжен-
ня, росіянка, член КПРС з 1959 року, 
освіта вища, Московський пушно-
хутряний інститут в 1951 році.

Савенко Катерина Пилипівна з 1946 
по 1951 рік навчалась у Московському 
пушно-хутряному інституті. Після 
його закінчення з 1951 по 1953 рік пра-
цювала старшим ветлікарем радгос-
пу ім. Луценка Решетилівського ра-
йону Полтавської області; з 1953 по 
1958 рік вона – старший ветлікар 
Ракитінської МТС Калінінського райо-
ну Приморського краю; з 1958 по 1960 

рік – ветлікар Новосанжарського від-
кормрадгоспу «Заготскотвідгодівля» 
Новосанжарського району Полтавської 
області; з 1960 по 1962 працює – дирек-
тором цього ж радгоспу; з 1962 по 1966 
рік – директор Полтавської міжоблас-
ної однорічної школи підготовки ке-
рівних кадрів колгоспів і радгоспів; з 
1966 по 1968 рік – завідуюча виробни-
чою практикою Полтавського сільсько-
господарського інституту; з 1968 по 
1971 рік – ученим секретарем Ради по 
присудженню вчених ступенів сіль-
ськогосподарського інституту.

Урядові нагороди Савенко 
Катерини Пилипівни: Орден «Знак 
Пошани», медаль «За доблесну працю», 
медаль «Ветеран праці».

ПЛАХОТНІК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙО-
ВИЧ, 1939 року народження.

1 вересня 1958 р. був зарахований 
студентом на зоотехнічний факультет 
Полтавського сільськогосподарсько-
го інституту, який закінчив 29 березня 
1963 р. 

З 5 травня 1963 р. по 31 березня 
1965 р. працював головним зоотехні-
ком колгоспу ім. Кірова Диканського 
району Полтавської області. 

Член КПРС з травня 1966 року.
З травня 1968 р. по жовтень 1968 р. 

– асистент кафедри загального тварин-
ництва Полтавського сільськогоспо-
дарського інституту, з жовтня 1968 р. по 
листопад 1972 р. асистент кафедри мо-
лочного скотарства Полтавського сіль-
ськогосподарського інституту, з листо-
пада 1972 р. по жовтень 1974 р. – стар-

ший викладач кафедри молочного ско-
тарства Полтавського сільськогоспо-
дарського інституту, з жовтня 1974 р. 
по серпень 1977 р. – доцент кафедри 
технології промислового скотарства 
Полтавського сільськогосподарського 
інституту, з серпня 1977 р. по жовтень 
1989 р. – завідувач кафедри технології 
промислового скотарства Полтавського 
сільськогосподарського інституту, з 
жовтня 1989 р. по 1995 р. – проректор 
по науковій роботі Полтавського сіль-
ськогосподарського інституту, з груд-
ня 2001 р. по вересень 2004 р. – доцент 
кафедри спеціального тваринництва та 
декан факультету післядипломної осві-
ти, з 14.09.2004 р. переведений на поса-
ду директора інституту післядиплом-
ної освіти.
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Опара М. М. –  очолював із 1986 по 1992 рік

ЛЛегко йти за тим, хто правильно ведеегко йти за тим, хто правильно веде

Аграрна академія моя – моє життяАграрна академія моя – моє життя

ТВОЇ ЛЮДИ, АКАДЕМІЄТВОЇ ЛЮДИ, АКАДЕМІЄ

СПОГАДСПОГАД
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Післядипломна освіта в ПДАА 
має багату історію. Сорок років – це 
немало для звершень і здобутків.. Але 
40 років – це і не так багато для зріло-
го, досвідченого, повного творчих сил 
колективу. Сьогодні Інститут продо-
вжує акивну діяльність, розвиває тра-
диційні форми роботи та постійно 
шукає нові.

Здавалося, не так давно - лише у 
1971 році створено систему післяди-
пломної освіти у нашій академії. Але 
за цей час досягнуто немало. Сьогодні 
Інститут продовжує славні традиції 
ФПК та ІПО.

Інститут має назву – Інститут піс-
лядипломної освіти та дорадництва 
відповідно до рішення вченої ради 
академії від 13 лютого 2007 року №13 
та наказу ректора від 15 лютого 2007 
року №24.

Інститут є структурним підрозді-
лом Полтавської державної аграрної 
академії.

Директор інституту – Якубенко 
Олена Павлівна, кандидат історичних 
наук, доцент.

Напрямами діяльності інституту 
сьогодні є:

●● організація навчання фахівців 
освітньо - кваліфікаційного рівня 
“спеціаліст”;

●● перепідготовка кадрів із одер-
жанням ними другої вищої освіти;

●● підвищення кваліфікації спе-
ціалістів сільськогосподарських під-
приємств, установ на замовлення 
Мінагрополітики України;

●● навчання, підвищення кваліфіка-
ції фахівців на замовлення обласного 
центру зайнятості, підприємств, уста-
нов і організацій різних форм влас-
ності, а також приватних осіб;

●● розвиток дорадництва, підготов-
ка сільськогосподарських дорадни-
ків та сільськосподарських експертів-
дорадників;

●● організація підвищення кваліфі-
кації професорсько - викладацького 

складу академії та 
інших навчальних 
закладів;

●● здійснення 
зв’язків із громад-
ськістю та розпо-
всюдження інфор-
мації про діяль-
ність академії.

Сьогодні інсти-
тут включає чотири 
відділи, Гендерний 
ресурсний центр, 
три кафедри. 

Відділ навчан-
ня незайнятого на-
селення проводить 
навчання, підви-
щення кваліфікації 
та перепідготовку 
безробітних на за-
мовлення обласно-
го центру зайнятості. Завідувач відді-
лу – А.О. Ландар, викладач, методист 
– О.В. Сіренко.

Відділ перепідготовки фахів-
ців організовує навчання в магі-
стратурі осіб, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень «спеціаліст», 
а також перепідготовку кадрів з одер-
жанням другої вищої освіти (крім без-
робітних). Завідувач відділу – ви-
кладач Л.П. Писаренко, методист – 
О.В. Падалка.

Відділ підвищення кваліфікації 
спеціалістів АПК (завідувач відділу – 
І.П. Спека) проводить навчання і під-
вищення кваліфікації фахівців АПК, 
згідно з планом Мінагрополітики 
України, замовлення підприємств 
різних форм власності, а також при-
ватних осіб; організовує підвищення 
кваліфікації й стажування викладачів 
академії та інших навчальних закла-
дів. Лаборант – Ю.С. Давидова.

Відділ сільськогосподарського до-
радництва проводить організацій-
ну роботу з дорадництва в академії, 
організовує навчання дорадників та 

експертів-дорадників, 
веде інформаційно-
консультативну ро-
боту. Відділ очолює 
В.О. Курилко.

Наказом Мініс-
терства аграрної по-
літики України від 
13.03.2006 р. №519 
Полтавська держав-
на аграрна академія 
визначена навчаль-
ним закладом про-
ведення підготов-
ки сільськогосподар-
ських дорадників та 
експертів-дорадників 
для п’яти областей: 

Дніпропетровської, Миколаївської, 
Полтавської, Сумської та Харківської. 
В зв’язку з цим було проведено на-
вчання та підвищення кваліфікації 
викладачів, які повинні навчати до-
радників. 

У даний час відділ дорадництва 
має необхідне приміщення та облад-
нання. 

У штаті відділу – керівник та ла-
борант з обов’язками офіс-менеджера.

У 2008 році при ІПДО було створе-
но Гендерний ресурсний центр.

Новою в структурі ІПДО є і поса-
да PR - менеджера, яка була запрова-
джена для посилення позицій ПДАА 
в інформаційному просторі облас-
ті. Сьогодні ці обов’язки виконує 
К.В. Березницький.

Напрями та обсяги підготовки 
слухачів в ІПДО та Д визначаються 
вимогами часу та попитом на ринку 
праці. 

Освітню діяльність ІПДО здій-
снював до жовтня 2010 року згідно 
з ліцензією (серія АВ № 048843), яка 
передбачала перепідготовку (в т.ч. з 
наданням другої вищої освіти) за ба-
зовими напрямами (спеціальностями) 
з обсягом прийому 300 осіб. 

В 2009 – 2010 роках ІПДО прой-
шов акредитацію за 6 спеціальностя-
ми.

З жовтня 2010 року згідно з  ліцен-
зєю (серія АВ № 529873) передбачено 
перепідготовку 320 осіб за базовими 
напрямами (спеціальностями):

7.050106 “Облік і аудит” – 120 осіб;
7.050104 “Фінанси”  – 50 осіб;
7.050201 “Менеджмент організа-

цій” – 100 осіб;
7.130102 “Агрономія” – 10 осіб;
7.130201 “Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва”  
– 15 осіб;

У сорок років життя У сорок років життя тільки починається...тільки починається...
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7.050107 “Економіка підприєм-
ства” - 25 осіб.

Також діє ліцензія щодо підвищен-
ня кваліфікації за акредитованими 
напрямами (спеціальностями) в кіль-
кості 1000 осіб.

ІПДО має ліцензію на надання 
освітніх послуг, пов’язаних з одержан-
ням професійної освіти на рівні ква-
ліфікаційних вимог до професійно-
технічного навчання, перепідготовки 
з 12 професій. 

В 2008-2009 р. запровадже-
ні нові напрями підготовки спеці-
алістів (курси, робочі професії): 
садово-паркове господарство та ланд-
шафтний дизайн, офіс-менеджер, ад-
міністратор, секретар керівника, ор-
ганізація діловодства та секретар-
референт, реклама та зв’язки з гро-
мадськістю, менеджер у готельному 
господарстві, менеджер малого бізне-
су – підприємець із поглибленим ви-
користанням комп’ютерної техніки, 
оператор комп’ютерної верстки, об-
ліковець, рахівник, страховий агент, 
менеджер туристичного бізнесу, орга-
нізація зеленого туризму.

З 2008 року працюють групи в 
межах курсів інтенсивного вивчення 
іноземної мови, де за три роки отри-
мали сертифікати більше 180 осіб.

За останні три роки в ІПДО про-
йшли перепідготовку, підвищення 
кваліфікації, навчання більше 3 ти-
сяч осіб.

Для проведення навчально-
го процесу інститутом залучають-
ся 116 викладачів кафедр академії, 
співробітники науково-дослідного 
інституту свинарства УААН 
ім. О.В. Квасницького, Полтавсько-
го інституту агропромислового ви-
робництва ім. М.І. Вавилова, Голов-
ного управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, об-
ласного центру зайнятості, податко-
вої адміністрації, інших установ і ор-
ганізацій.

Важливим завданням ІПДО є ор-
ганізація підвищення кваліфікації 

професорсько - викладацького складу 
ПДАА. За останні три роки було орга-
нізовано підвищення кваліфікації 514 
викладачів та співробітників акаде-
мії та підвищено кваліфікацію близько 
200 викладачів з інших ВНЗ.

В останні роки ІПДО активно шу-
кає нові форми роботи та залучення 
слухачів. Хочеться відзначити, що в 
цьому допомагають колеги з усіх фа-
культетів. Завдяки такій співпраці ми 
маємо додаткове залучення слухачів.

У 2010 році за допомогою заві-
дуючої кафедри організації обліку і 
аудиту Левченко З.М. ІПДО спіль-
но з Інститутом обліку і фінансів (м. 
Київ) розпочали Програму підвищен-
ня кваліфікації бухгалтерів агропро-
мислових підприємств за програмою 
“Сертифікований професійний бух-
галтер АПВ” . 

У 2010-11 р. спільно з Управлінням 
агропромислового розвитку по 
Полтавській області було організо-
вано та проведено семінари за тема-
ми “Облікова політика підприємств 
АПВ”, “Звітність підприємств АПВ” 
та “Оподаткування підприємств 
АПВ”. Навчання пройшли 30 бухгал-
терів підприємств та районних управ-
лінь агропромислового розвитку 
Полтавської області. Вони отримали 
сертифікат члена Федерації бухгалте-
рів та фінансистів України.

Цікавою формою роботи ста-
ли спільні заходи Інституту з НПІІ 
НУБІБу з підвищення кваліфікації 
викладачів академії шляхом навчан-

ня на виїзних семінарах, які проводи-
ли викладачі НУБІБу.

У 2010 році таким чином під-
вищили кваліфікацію 178 виклада-
чів ПДАА. З 2010 року започатко-
вано проведення спільних конфе-
ренцій ІПДО ПДАА та НІІ НУБІБу. 
В березні 2010 року було прове-
дено Всеукраїнську конференцію 
«Стратегічні напрями розвитку інно-
ваційної діяльності: теорія та практи-
ка». Готується проведення конферен-
ції з проблем розвитку освіти протя-
гом життя у жовтні 2011 р. 

У контексті розвитку зв’язків з гро-
мадськістю та розвитку дорадництва 
Інститут здійснює активне співро-
бітництво з фермерськими господар-
ствами області та сприяє розвитку ко-
оперативного руху. З 2009 р. разом із 
Спілкою фермерів та Союзом учасни-
ків сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів було проведено 
близько 20 заходів ( 5 з них всеукра-
їнського масштабу за участю пред-
ставників Кабміну, Мінагрополітики, 
радників Президента та Прем’єр-
міністра України) з метою розвитку 
кооперативів та відродження села. 
У 2009 році за спільною ініціативою 
Інституту післядипломної освіти та 
дорадництва Полтавської державної 
аграрної академії та Полтавської об-
ласної організації Всеукраїнського 
громадського об’єднання “Союз учас-
ників сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів” було розро-
блено та запропоновано Кабміну про-
граму “Про сприяння розвитку сіль-
ської місцевості”, яка враховує всі 
основні потреби фермерів, фізичних 
сільськогосподарських товаровироб-
ників та кооперативів у навчанні, під-
вищенні кваліфікації, виробництві та 
збуті продукції, консультативних та 
інформаційних послугах із викорис-
танням як українського позитивного 
досвіду, так і світового. В.

О.
 К
ур
ил
ко

О.
В.

 П
ад
ал
ка

Л.
П.

 П
ис
ар
ен
ко

І.П
. С
пе
ка



НАШЕ СЬОГОДЕННЯНАШЕ СЬОГОДЕННЯ

8 аграрна академія моя

Колектив Інституту сприймає сьо-
годні свою роботу як постійне розши-
рення послуг із навчання дорослих. 
Одним із таких напрямків є співро-
бітництво з центрами зайнятості ра-
йонів, міста, області з метою оптимі-
зації навчання дорослих. Одночасно 
ми зробили спробу поєднати цю ро-
боту з дорадницькою діяльністю. 

Результатом співпраці Інституту з 
обласним, міським та районними цен-
трами зайнятості по програмі профо-
рієнтаційної роботи з безробітними та 
клубної роботи для безробітних стала 
організація протягом серпня - грудня 
2010 року 124 виїзних семінарів в 12 
районах області з напрямів:

«Здоровий спосіб життя – запору-
ка професійних успіхів», 

«Ефективне ведення сільського 
господарства»,

«Гендерні питання та гендерна по-
літика».

Заняття проводили тренери 
Інституту гендерних трансформацій, 
2 співробітники ІПДО та Д та викла-
дачі ПДАА (агрономічного факуль-
тету - 7 викладачів, факультету еко-
номіки та менеджменту – 2 виклада-
чі, ТВППТ – 3 викладачі, обліку та 
фінансів – 1 викладач та 2 студент-
ки ПДАА – сертифіковані спеціаліс-

ти з гендеру). Зараз спільно з облас-
ним центром зайнятості розробляєть-
ся програма навчання роботодавців за 
напрямами: започаткування та розви-
ток бізнесу, сільськогосподарська ді-
яльність, зв’язки з громадськістю для 
організацій тощо. 

Останні три роки завданням ІПДО 
було проведення піар-заходів з ме-
тою інформування громадськості про 
ПДАА та розширення меж проф-
орієнтаційної роботи. За 2009 – 
2011 р.р. було організовано більше 50 
піар-акцій всеукраїнського, обласно-
го, міського характеру. В тому числі: 
зустрічі студентів з керівництвом об-
ласті та міста, делегаціями ПРООН, 
Корпусу Миру, радниками прем’єр-
міністра України з гендерних питань 
та питань розвитку агропромислово-
го комплексу, з представниками пар-
ламенту Швеції; організовано 35 ви-
ступів представників ПДАА на об-
ласному телебаченні та радіо. 

ІПДО разом з Інститутом гендер-
них трансформацій став співвиконав-
цем ексклюзивного, єдиного в Україні 
пілотного проекту «Менторська сис-
тема практичної підготовки студен-
тів». З метою посилення профорієн-
таційної роботи ІПДО було організо-
вано 30 виступів викладачів-тренерів 
у районах області, 20 спортивно-
агітаційних виступів у школах міс-
та та на заходах за участю моло-
ді Кобеляцького, Диканського, 
Полтавського, Новосанжарського, 
Семенівського районів.

Сьогодні Інститут постійно вдо-
сконалює форми і методи роботи в та-
ких напрямах: 

●● покращення інформування насе-
лення про діяльність інституту і мож-
ливості підготовки та перепідготовки 
фахівців різних напрямів; 

●● посилення рекламування послуг 
інституту. 

На інститут також покладено 
обов’язок здійснення зв’язків із гро-
мадськістю:

●● вдосконалення та розширення 
можливостей інституту в сфері під-
готовки та перепідготовки фахівців, 
розширення асортименту надання по-

слуг,
●● пошук та запровадження іннова-

ційних методів і методик викладання 
дисциплін, діяльності інституту вці-
лому, 

●● запровадження тренінгових про-
грам для вдосконалення керівників 
різних рівнів, у тому числі й держав-
них службовців,

●● запровадження гендерного ком-
поненту в програми навчання та під-
вищення кваліфікації (спільно зі ство-
реним у грудні 2008 р. Інститутом 
гендерних трансформацій),

●● проведення ліцензування нових 
робочих спеціальностей згідно з по-
требами народного господарства та 
замовленням Центру зайнятості,

●● активізація діяльності відділу 
дорадництва в напрямі налагодження 
консультативно-інформаційної та ме-
тодичної допомоги організаціям і фі-
зичним особам,

●● запровадження дистанційної 
форми післядипломної освіти,

●● активізація різних форм зв’язків 
із громадськістю та співпраці з дер-
жавними органами й громадськими 
організаціями.

Сповнений життєвих сил колектив 
ІПДО та Д виражає щиру подяку усім, 
хто підтримував та підтримує нас.

Ми дякуємо адміністрації, профе-
сорсько - викладацькому складу ака-
демії та співробітникам.

Ми дякуємо усім колишнім та сьо-
годнішнім нашим працівникам.

Ми щиро дякуємо усім виклада-
чам академії, які багато років співп-
рацюють з нами.

Ми щиро дякуємо усім підрозді-
лам академії, які допомагають нам у 
нашій роботі.

Ми запрошуємо усіх приєднатися 
до нашого свята і до наших робочих 
буднів.

Нам - лише 40.
В 40 років життя тільки почина-

ється....

З повагою, колектив 
Інституту післядипломної освіти 

та дорадництва ПДАА
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1986 год:
“В основу всей работы факультета повышения квалификации в 1986 году были положе-

ны мероприятия по выполнению решений ХХVІІ Създа КПСС, ХХVІІ Съезда Компартии 
Украины и постановления «О дальнейшем совершенствовании экономического механиз-
ма хозяйствования в агропромышленном комплексе страны», а также мероприятия по вы-
полнению Проекта ЦК КПСС «Основные направления перестройки высшего и среднего 
специального образования в стране».”

1986 год:
“Благодаря четкому руководству партийных, совет-

ских и сельскохозяйственных органов достигнуты срав-
нительно большие успехи по качественному комплек-
тованию факультета. Кандидатуры слушателей отде-
ления подготовки руководящих кадров отбираются на 
местах партийными органами, утверждаются на бюро 
районных комитетов партии с последующим утвержде-
нием бюро обкома Компартии Украины…”

Рожденный в СССР – Факультет повышения Рожденный в СССР – Факультет повышения 
квалификации в документах:квалификации в документах:

1987 год:
“План набора на ФПК ежегодно выполняется. В 1986 году выпол-

нен на 102%...”
1987 год:
“Решение программной задачи ускорения социально-

экономического развития страны требует коренного улучшения про-
фессиональной, марксистско-ленинской подготовки специалистов. 
Квалификация, компетентность кадров и их высокая гражданская 
ответственность во многом определяют масштабы и темпы научно-
технического прогресса, интенсификации народного хозяйства…”

1989 год:
“Во время поездки на ВДНХ, кроме изучения передового опыта, 

новейших достижений сельскохозяйственной науки и техники, слу-
шатели ФПК посещали Мавзолей В.И.Ленина, Оружейную пала-
ту, музей-панораму «Бородинская битва», Третьяковскую галерею, 
Большой и Малый театры, цирк, посещали мероприятия, проводи-
мые в Кремлевском Дворце съездов.”

1991 год: 
Особливу тривогу викликає відділення підготовки керівних 

кадрів, де з плану 25 осіб навчається – 7. Опитуваня показало, що го-
ловною причиною такого положення є розмови про розпуск колгоспів, 
невпевненість у завтрашньому дні.”

ХРОНИКАХРОНИКА

Уважаемый ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ!
Позвольте сердечно поздравить Вас с 60-летием!
Вы прошли долгий и плодотворный жизненный путь. 

Сегодня Вы – доктор эконо-
мических наук, профессор, дей-
ствительный член Академии эко-
номических наук и предприни-
мательской деятельности, член-
корреспондент Академии менед-
жмента в образовании и культу-
ре, почетный работник образова-
ния г. Москвы, почетный работ-
ник высшего профессионально-
го образования РФ, Председатель 
Центрального правления обще-
ства российско-вьетнамской друж-

бы,  депутат Муниципального собрания «Донское», член Со-
юза ректоров г. Москвы, член президиума Совета Ассоциации 
негосударственных вузов России, член президиума Союза не-
государственных вузов Москвы и Московской области.

Это – весомый результат долгого, сложного и успешного 
жизненного пути, который является прекрасным примером 
для молодежи!

Пускай же празднование Вашего юбилея в кругу семьи и 
друзей подарит Вам радость от общения с единомышленника-
ми и учениками, для которых Вы стали жизненной опорой и 
примером высокого профессионализма!

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма, 
жизненной энергии и благополучия!

С глубоким уважением,
и. о. ректора ПГАА, професор

В.И. Аранчий
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Ефективне сприйняття повсякчас-
них запитів суспільства неможли-
ве без задоволення освітніх потреб 
людини впродовж життя. В зв’язку 
з цим вини кає потреба побудувати 
ефективну систему неперервної осві-
ти. 

Освіта впродовж життя стає цен-
тральною ланкою політики розвитку 
людських ресурсів, що має запрова-
дити будь-яка країна та організація.

Наша країна не залишається осто-
ронь. Вперше в Концепції реформу-
вання освіти в Україні сформульова-
ні завдання і шляхи реалізації освіти 
впродовж життя.

В основу розвитку освіти впро-
довж життя лягли шість пріоритетів, 
які були визначені на Меморандумі 
Європейської Комісії у 2000 році:

1. 1. Визнання цінності знань 
(осмислення важливості навчання, 
особливо неформального і спонтан-
ного).

2.2.  Інформація, профорієнтація і 
консультування (система безперерв-
ного доступу до якісної інформації 
щодо можливості навчання в Європі 
впродовж всього життя).

3.3.  Інвестиції в навчання (значне 
збільшення рівня інвестицій в люд-
ські ресурси для розвитку найцінні-
шого капіталу - населення Європи).

4. 4. Наближення можливостей на-
вчання до тих, хто навчається (роз-
виток дистанційного навчання).

5.5.   Базові уміння (гарантія набут-
тя і постійного оновлення умінь, не-
обхідних для усталеної участі в жит-
ті суспільства, заснованого на зна-
ннях).

6.6.  Інноваційна педагогіка (розроб-
ка ефективних методів для навчання 
впродовж життя і всеосяжного на-
вчання, яке включає формальне, не-
формальне і позаформальне (спон-
танне) навчання.

Освіта впродовж життя здійсню-
ється за допомогою трьох різновидів 
навчання:

●● формальне навчання 
(структурна освіта, що спрямовуєть-
ся на чітко поставлену мету у формі 
визнаних свідоцтв і дипломів);

●● неформальне навчання 
(будь-яка освітня активність поза 
формальною системою; може бути 
самоосвітня діяльність, що спрямо-
вана на отримання додаткових, необ-
хідних тому, хто навчається, знань, 
умінь, компетенцій; результат такого 
навчання формально не визнається);

●● позаформальне навчан-

ня - спонтанне (незапрограмова-
не навчання у повсякденному житті).

Як свідчить практика, найбільш 
розвинутим у світі є формальне на-
вчання, що завершується сертифі-
кацією (видається диплом, свідо-
цтво тощо), в Україні – атестацією. І 
ця форма підтвердила свою життєз-
датність.

Неформальне та позаформальне 
навчання може закінчуватися ва-
лідацією, що розглядає всю палі-
тру компетенцій і знань, безвіднос-
но часу і місця їх набуття. Вона тор-
кається одночасно професійних ком-
петенцій (мають робочий контекст) і 
здібностей, необхідних для життя в 
спільноті (наприклад, громадянські, 
міжкультурні компетенції).

Для такої освіти важливими є фор-
мування стратегії інформаційно-
інноваційного освітнього середо-
вища, що забезпечує широкий (від-
критий) доступ до програм навчан-
ня різного рівня, та розробка й ви-
користання основ дистанційного 
навчання як важливого засобу роз-
ширення доступу до будь-якої осві-
ти – батьківської/материнської, по-
чаткової, середньої, професійної, 
післядипломної.

Сучасний бізнес робить ставку 
на творчий потенціал і вдосконален-
ня кадрів, тому що (з досвіду амери-
канських фірм) кожні 35 тис.доларів, 
вкладені в освіту, приносять прибу-
ток у 1 млн.дол.

Віками найкращі розуми людства 
пов̀ язували великі надії з постій-
ним поширенням знань. В наш час 
ця ідея набула особливого значення. 
З постійною зміною змісту професій, 
перебудовою професійної структури 
зайнятості вимагаються нові знання 
та вміння, зовсім інша загальноос-
вітня та спеціальна підготовка робо-
чої сили, інший тип кваліфікації.

Країна, яка не має системи освіти, 
здатної своєчасно підготувати висо-
кокваліфіковані кадри, приречена на 
відставання. 

Неперервна освіта розглядається 
не лише як умова формування люд-
ського капіталу, але і як інструмент, 
що дозволяє здійснювати вплив на 
кон’юнктуру ринку кваліфікованої 
праці і створювати умови не лише 
пристосування до професії, але і для 
успішної адаптації до життя у сус-
пільстві, що постійно змінюється і 
дає змогу вийти на постійне покра-
щення якості життя.

У даному контексті цікавим і 
корисним може бути досвід dvv 
international (Німецької Асоціації 

Освіти Дорослих) - однієї з найбільш 
відомих організацій, що діє в сфе-
рі освіти для дорослих. Основною 
метою організації є створення та 
функціонування народних універ-
ситетів та представлення інтере-
сів освіти дорослих на національ-
ному, европейскому, міжнародно-
му рівнях. Dvv international про-
понує сьогодні скористатися сво-
їм 40-річним досвідом діяльності в 
сфері освіти дорослих (за напряма-
ми «Грамотність, базова освіта і 
кваліфікація», «Професійна кваліфі-
кація та підтримка зайнятості», 
«Освіта з основ здоров’я та профі-
лактика», «Багатомовність та ін-
теграція», «Політична участь та 
залучення громадськості», «Освіта 
в сфері культури і творча організа-
ція») і в Україні.

Головне завдання сьогодення - мо-
дернізувати освіту, адже ми живемо 
у світі бурхливого розвитку техноло-
гій, тому освітня підготовка особис-
тості має реагувати на виклики часу, 
пов̀ язані з процесами глобалізації. 
Необхідно відходити від стереоти-
пу, що людина вчиться до 25 років і 
цього вистачає до кінця життя. Якщо 
не підтримувати відповідний рівень 
кваліфікації впродовж життя, мож-
на просто випасти із самого життя в 
глобальному сенсі.

Головна ідея неперервності сис-
теми освіти полягає у створенні для 
кожної людини можливостей отри-
мання і поповнення знань, розвитку, 
удосконалення, самореалізації про-
тягом усього життя та розширення і 
диверсифікація освітніх послуг, які 
доповнюють базову освіту. 

Принцип неперервності освіти є 
систематизуючим і усі освітні та на-
укові заклади, представники сфери 
виробництва та послуг повинні пере-
глянути підходи до місця та ролі осві-
ти та процесу постійного оновлення 
знань у житті людини та суспільства. 
Знання повинні трактуватися як 
знання «через все життя». 

Особливе місце в цьому проце-
сі займає післядипломна освіта, сис-
тема перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, яка існує у вищих на-
вчальних закладах. 

Олена Якубенко
директор ІПДО, к.і.н.,доцент 

Вікторія Курилко
директор Інституту 

гендерних трансформацій
Ганна Киященко 

керівник представництва
 dvv international Україна 
в Полтавській області

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК СУСПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК СУСПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ТА  І НВЕСТИЦ І Ї  В  МАЙБУТНЄТА  І НВЕСТИЦ І Ї  В  МАЙБУТНЄ
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Наш факультет засновано у 1927 році. Його фундатором 
слід вважати професора С.М. Рекала. Деканами у різні роки 
були доценти П.Н. Ванцак, К.П. Ковальов, Є.С. Колодяж-
ний, Д.В. Терещенко, А.Г. Баранов, Т.К. Старов, С.М. Поно-
марьов, В.О. Мірошніков. З 1972 по 1999 роки очолював фа-
культет Тендітник В.С. У 2000 році деканом призначено док-
тора сільськогосподарських наук А.А. Поліщука.

За роки існування факультету підготовлено понад 5,2 тис. 
фахівців.

У різні роки на факультеті працювали такі відомі вчені, 
як засновник наукового свинарства в Україні, професор О.П. 
Бондаренко; всесвітньо відомий фахівець з удосконален-
ня симентальської породи великої рогатої худоби, академік 
ВАСГНІЛ М.Д. Потьомкін; академік НАН України та Укра-
їнської Академії сільськогосподарських наук, Заслужений 
діяч науки України, Герой Соціалістичної праці О.В. Квас-
ницький; Заслужений діяч науки України професор Б.Г. Ли-
витський; професори Д.П. Поручиков, Є.Ф. Іванов, В.Я. 
Кронштадт, Т.Д. Потапов, Ф.Д. Рубан та інші.

Окремі випускники зробили великий внесок у розвиток 
вітчизняного тваринництва та підвищення його продуктив-
ності. Це професори Ф.К. Почерняєв та М.А. Коваленко, ака-
демік УААН В.Ф. Коваленко.

Значний внесок у розвиток скотарства Полтавської облас-
ті внесли доценти С.Д. Кузьменко, Ю.Д. Коротун, О.О. Пла-
хотнік, А.К. Кривохижа, В.С. Тендітник, М.М. Рибалка, В.Ф. 
Вацький.

Викладачами кафедри технології виробництва продук-
ції тваринництва, професором В.М. Нагаєвичем, доцентами 
Н.Д. Голуб, В.Є. Усачовою разом зі спеціалістами учгоспу 
“Ювілейний” ведеться робота з покращення репродуктив-
них, відгодівельних та м’ясних якостей великої білої поро-
ди свиней.

Сьогодні роботу на п’яти кафедрах факультету ведуть 
шість професорів і докторів наук: В.П. Рибалко, М.Д. Бере-
зовський, І.С. Трончук, М.А. Якименко, А.А. Поліщук; В.М. 
Нагаєвич; 24 доценти і кандидати наук, серед яких із великим 
досвідом роботи – В.С. Тендітник, Н.Д. Голуб, С.О. Ульянко, 
О.Г. Близнюченко, М.М. Рибалка, В.Ф. Вацький.

У 2003 році змінено спеціальність і статус факультету на 
технологію виробництва та переробки продукції тваринни-
цтва з підготовкою фахівців, які одержують кваліфікацію 
бакалавр-технолог, спеціаліст-інженер-технолог і маґістр-
дослідник із виробництва і переробки продукції тваринни-
цтва.

Факультет Технології виробництва та переробки про-
дукції тваринництва сьогодні святкує своє 84-річчя.

Цьогоріч святкування припало на 17-21 жовтня. Щорічне 
відзначення тижня факультету є дуже важливим заходом! 
Адже це не просто комплекс культурно-масових, спортив-
них та наукових заходів. Це – заходи, завдяки яким ми нага-
дуємо всій академії, що факультет святкує свій День наро-
дження! І ми не лише нагадуємо, ми хочемо поділитися сво-
єю радістю з усіма!

За весь період свого існування він набув складної, але 
водночас такої цікавої історії! І нам є чим пишатися! Адже 
факультет Технології виробництва та переробки продукції 
тваринництва започаткував в академії багато традицій, ко-
трі й у наш час не втратили значення! Одним із найвизна-
чніших здобутків можна вважати те, що саме наш факуль-
тет першим почав святкувати Тиждень факультету, адже 
раніше це був лише день.

Що ж стосується студентства, то і тут є чим похвалити-
ся! Крім того, що за останні роки рівень студентського са-
моврядування на факультеті значно підвищився, ми змогли 
також започаткувати і нововведення.

Це і медійний проект «ТВППТ.сом», котрий розрахова-
ний на дві цільові аудиторії. Перша – студенти, корті що-
дня ходять 4-м корпусом. Для них на стіні між 2-м і 3-м по-
верхами 4-го корпусу висить спеціальна дошка оголошень 
«ТВППТ.сом», на якій ми розмішуємо інформацію про кон-
курси, гранди для ініціативної молоді, про цікаві заходи та 
поради, у якому місті країни краще відпочити на вихідних 
та ін. Друга цільова аудиторія – студенти, котрі користу-
ються Інтернетом. У соціальній мережі «ВКонтакте» ство-
рена група «ТВППТ.сом», у котрій ми розміщуємо анало-
гічну інформацію тій, що знаходиться на дошці.

Лише на нашому факультеті існує танцювальна група 
підтримки. Дівчата для різних культурно-масових та спор-
тивних заходів готують виступи, щоб підтримати тих, хто 
захищає честь факультету.

Всі ці та інші здобутки наших викладачів, відмінників 
навчання, активістів та спортсменів ще раз доводять, що 
факультет Технології виробництва та переробки продукції 
тваринництва живе і працює як єдиний організм! Ми всі – 
як одна родина!

Дзюбенко Марина,
студентський декан факультету ТВППТ

Я, ТИ , ВІН, ВОНА – Я, ТИ , ВІН, ВОНА – 
МИМИ всі єдина ТВППТ родина! всі єдина ТВППТ родина!

Факультет післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної 
аграрної академії щиро вітає дружній факультет ТВППТ із 84-річчям!

Щиро зичимо його професорсько-викладацькому складу та студентству успіхів
у роботі та навчанні, величезного людського щастя та міцного здоров`я!!!
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ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОРАДНИЦТВА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

запрошує на навчання

курси підвищення кваліфікації
●● Комп’ютерні технології обліку з використанням 

       програм “1С: Бухгалтерія 8” та “БТуз”
●● Лікарів ветеринарної медицини
●● Підвищення кваліфікації з охорони праці
●● Управління роздрібною торгівлею (мерчандайзинг)
●● Основи комп’ютерної та інженерної графіки
●● Інтернет-технології у бізнесі та комерції
●● Управління туристичними послугами
●● Основи підприємницької діяльності
●● Комп’ютерні інформаційні технології з основами 

         конфігурування програми “1С: Бухгалтерія”
●● Основи програмування на Visual Basic
●● Комп'ютерні інформаційні технології
●● Створення логістичної системи управління
●● Технологія створення та супроводження Web-сайтів
●● Інтенсивний курс вивчення іноземної мови
●● Сертифікований професійний бухгалтер АПВ

●● Організація зеленого сільського туризму

робочі професії
●● Оператор комп’ютерного набору

●● Обліковець із реєстрації бухгалтерських даних
●● Рахівник
●● Адміністратор
●● Секретар керівника організації
●● Офіціант
●● Бармен
●● Агент страховий

вул. Сковороди, 1/3, адмінкорпус, к. 12
Контактний телефон – 053222-26-21

ipod_agro@ukr.net

●● Менеджмент і адміністрування
●● Облік і аудит

●● Економіка підприємства
●● Фінанси та кредит
   ●   ● Агрономія

     ●     ● Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

друга вища освіта за спеціальностями

З НАМИ ВИ
ВПЕВНЕНО  ДОСЯГАЄТЕ КАР’ЄРНИХ ВИСОТ
ВДАЛО БУДУЄТЕ СВІЙ БІЗНЕС
ПОКРАЩУЄТЕ СВІЙ ДОБРОБУТ
ВПЕВНЕНО  ДИВИТЕСЬ У МАЙБУТНЄ
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– спеціаліст – магістр” за напрямами підготовки: “Облік і аудит”, 
“Фінанси і кредит”,  “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, 
“Процеси, машини та обладнання агропромислового виробниц-
тва”, “Агрономія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування”, “Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва”, “Ветеринарна медицина”.

Навчання здійснюється за рахунок 
держбюджету, пільгових довгострокових 
кредитів, коштів юридичних і фізичних осіб 
за денною, заочною та екстернатною формами.
Академія проводить навчання іноземних 

громадян та надає послуги з набуття другої 
вищої освіти з економічних та технологічних 
напрямів (спеціальностей).
Студенти академії мають можливість 

проходити ознайомчу закордонну практику 
і стажування у таких країнах, як Польща, 
Угорщина, Німеччина, Швейцарія, Франція, 
Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, 
Фінляндія, Швеція, Канада, США і навіть 
Австралія.

ÂÑÒÓÏÍÈÊÈ ÏÎÄÀÞÒÜ ÒÀÊ² ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÈ:
Напрям підготовки

(програм професійного спрямування)
Перелік сертифікатів 

Українського центру оцінювання якості знань 
(1 і 2 – обов’язкові, 3 – за вибором)

Облік і аудит
1. Українська мова та література; 2. Математика;
3. Історія України або географія.Фінанси і кредит

Економіка та підприємництво

Менеджмент 1. Українська мова та література; 2 Математика;
3. Географія або іноземна мова. 

Агрономія 1. Українська мова та література; 2. Біологія;
3. Математика або хімія.

Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

1. Українська мова та література; 2. Біологія;
3. Математика або фізика.

Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування 

1. Українська мова та література; 2. Математика;
3. Хімія або географія.

Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва

1 Українська мова та література; 2. Математика;
3. Фізика або іноземна мова.

Ветеринарна медицина 1. Українська мова та література; 2. Біологія;
3. Хімія або фізика.

До послуг студентів: п’ять навчальних корпусів, сучасні навчальні аудиторії, 
гуртожитки, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір, їдальня, кафе-бар, 
бібліотека і читальні зали, комп’ютерні класи з виходом в Іnternet, науково-дослідні 
гуртки, спортивні зали і майданчики, гуртки художньої самодіяльності, клуби за 
інтересами, дискотеки та ін. 

Наша адреса: 36003 м. Полтава-3, вул. Сковороди, 1/3.
E-mail: uo@pdaa.com.ua;  www.pdaa.com.ua

Довідки за телефонами: (05322) 2-29-94, 2-28-39, (0532) 61-26-63.




