
РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЗА 2017 РІК 

29 

листопада 

2017 року 

Відбувся 

міждисциплінарний 

семінар 

 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/vidbuvsya-

mizhdyscyplinarnyy-

seminar 

Студенти та 

співробітники кафедри 

29 листопада на кафедрі 

економічної кібернетики та 

інформаційних технологій 

відбувся XIV щорічний 

міждисциплінарний семінар 

«Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних 

технологій», на якому були 

присутні студенти та 

співробітники кафедри. 

29 

листопада 

2017 року 

Відкриття сучасної 

комп’ютерної лабораторії 

 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/vidkryttya-suchasnoyi-

kompyuternoyi-

laboratoriyi 

ректор академії, 

професор Аранчій 

Валентина Іванівна, 

декан факультету 

економіки та 

менеджменту, доцент 

Галич Олександр 

Анатолійович, науково-

педагогічні працівники 

кафедри та здобувачі 

вищої освіти 

спеціальності 

«Інформаційні системи 

та технології» 

29 листопада на кафедрі 

економічної кібернетики та 

інформаційних технологій 

відбулося відкриття сучасної 

комп’ютерної лабораторії для 

здійснення підготовки фахівців за 

спеціальністю «Інформаційні 

системи та технології». 

27 

листопада 

2017 

Вручення сертифікатів 

користувачів 

інформаційної системи 

«Soft.Farm» магістрантам 

спеціальності 

«Агрономія» 

 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/vruchennya-

sertyfikativ-korystuvachiv-

informaciynoyi-systemy-

softfarm-magistrantam-

specialnosti 

Професорсько-

викладацького склад, 

ректор ПДАА Аранчій 

В. І., проректори з 

науково-педагогічної 

роботи перший 

проректор Писаренко П. 

В., з наукової роботи 

Горб О. О., заступник 

директора Департаменту 

Агропромислового 

розвитку Полтавської 

ОДА Прокопенко Р. М., 

декан факультету 

агротехнологій та 

екології Маренич М. М., 

декан факультету 

економіки та 

менеджменту Галич О. 

А., ментор 

інформаційної системи 

Кондратюк М. І. 

Ректор Полтавської державної 

аграрної академії професор 

Аранчій Валентина Іванівна 

наголосила: «…одним із 

найважливіших завдань 

підготовки сучасного фахівця в 

стінах закладу вищої освіти є 

максимальне наближення освітніх 

програм, змісту практичної 

підготовки до потреб 

роботодавців реальних 

виробничих умов праці. 

Адміністрація академії слідує 

вимогам часу і робить усе 

можливе, щоб студент, виходячи 

за її стіни, був максимально 

підготовлений до трудової 

діяльності, яка його чекає на 

сільськогосподарських 

підприємствах. 

25-26 

жовтня 

2017 року 

Центр підготовки 

користувачів 

інформаційної системи 

«Soft.Farm» на виставці 

«АГРОПРОМ – 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій, кандидат 

фізико-математичних 

25-26 жовтня 2017 року 

представники «Центру підготовки 

користувачів інформаційної 

системи «Soft.Farm», що діє на 

кафедрі економічної кібернетики 
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ПОЛТАВА 2017» 

 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/centr-pidgotovky-

korystuvachiv-

informaciynoyi-systemy-

softfarm-na-vystavci-

agroprom-poltava 

наук, доцент 

Копішинська Олена 

Петрівна разом із 

помічниками 

(студентами факультету 

агротехнологій та 

екології магістрантами 

другого року навчання 

Лобач Катериною та 

Горобець Максимом) 

та інформаційних технологій 

Полтавської державної аграрної 

академії прийняли участь у 

дводенній міжрегіональній 

спеціалізованій виставці 

«АГРОПРОМ – ПОЛТАВА 2017». 

Інформували потенційних 

роботодавців та користувачів 

інформаційних систем про 

можливості сучасного 

програмного забезпечення для 

аграріїв, інформували про 

відкриття нової спеціальності в 

аграрній академії та відповідали 

на питання про зміст підготовки, 

запрошували на навчання всіх, 

кого цікавить сучасна 

спеціальність  

13 жовтня 

2017 року 

Відбувся круглий стіл 

«Підтримка діяльності 

підприємств АПК 

засобами сучасних 

інформаційних систем і 

технологій» 

професор Горб О. О., 

заступник директора 

Департаменту 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

ОДА Прокопенко Р. М., 

а також декани 

факультетів: доцент 

Галич. О. А., декан 

факультету економіки та 

менеджменту і доцент 

Маренич М. М., декан 

факультету 

агротехнологій та 

екології. 

На думку заступника директора 

Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської ОДА, 

Прокопенка Р. М., проведення 

заходів такого спрямування є 

корисним як для аграріїв-

практиків, так і для розвитку 

сільських територій. Роман 

Миколайович висловив 

впевненість, що робота в 

напрямку розвитку автоматизації 

управлінських процесів в 

сільському господарстві 

підвищить ефективність 

діяльності аграрних підприємств. 

Крім того, він запропонував 

організувати навчання для 

експертів-дорадників на базі 

Центру з підготовки 

сертифікованих користувачів 

«Soft.Farm» 

18-20 

травня 

2017 року 

Діяльність центру 

підготовки користувачів 

інформаційної системи 

Soft.Farm в рамках експо-

фесту в Україні – 

AGROSHOW UKRAINE 

2017 

Soft.Farm Протягом трьох днів фахівці-

розробники інформаційної 

системи Soft.Farm спілкуватися з 

відвідувачами та гостями 

виставки. В результаті роботи 

представленої експозиції, команда 

Soft.Farm отримала позитивні 

відгуки про діяльність самої 

інформаційної системи в цілому 

та про досягнуті результати 

партнерської співпраці з вищими 

навчальними закладами. 

Одним із питань презентації 

компанії QUARTSOFT було 

https://www.pdaa.edu.ua/news/centr-pidgotovky-korystuvachiv-informaciynoyi-systemy-softfarm-na-vystavci-agroprom-poltava
https://www.pdaa.edu.ua/news/centr-pidgotovky-korystuvachiv-informaciynoyi-systemy-softfarm-na-vystavci-agroprom-poltava
https://www.pdaa.edu.ua/news/centr-pidgotovky-korystuvachiv-informaciynoyi-systemy-softfarm-na-vystavci-agroprom-poltava
https://www.pdaa.edu.ua/news/centr-pidgotovky-korystuvachiv-informaciynoyi-systemy-softfarm-na-vystavci-agroprom-poltava
https://www.pdaa.edu.ua/news/centr-pidgotovky-korystuvachiv-informaciynoyi-systemy-softfarm-na-vystavci-agroprom-poltava
https://www.pdaa.edu.ua/news/centr-pidgotovky-korystuvachiv-informaciynoyi-systemy-softfarm-na-vystavci-agroprom-poltava


представлення концепції співпраці 

з ВНЗ України на прикладі 

апробованої системи, яка успішно 

впроваджена та використовується 

в Полтавській державній аграрній 

академії (ПДАА). 

Практичний інтерес у 

представників підприємств та 

організацій АПК викликала 

програма «ПІДТРИМКА 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

АПК ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І 

ТЕХНОЛОГІЙ», та 

результативність діяльності 

створеного на базі кафедри 

економічної кібернетики та 

інформаційних технологій ПДАА 

центру підготовки користувачів 

інформаційної системи Soft.Farm. 

 

24 квітня 

2017 року 

Практичний семінар 

користувачів 

інформаційної системи 

«Soft.Farm» 

 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/praktychnyy-seminar-

korystuvachiv-

informaciynoyi-systemy-

softfarm 

перший проректор 

академії, професор 

Писаренко П. В., 

представник 

Департаменту 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

ОДА Бугрій М. І. та 

декани профільних 

факультетів: доцент 

Маренич М. М., декан 

факультету 

агротехнологій та 

екології, доцент Галич. 

О. А., декан факультету 

економіки та 

менеджменту. 

Як зазначив перший проректор, 

професор Писаренко П. В., у 2017 

р було видано сертифікати 

користувачів програми 

випускникам магістерського курсу 

спеціальності «Агрономія». 

Адміністрація академії вважає, що 

сьогоднішній фахівець повинен 

володіти не лише професійними 

знаннями й навичками, але й 

вміти застосовувати засоби 

автоматизації обробки інформації. 

Була висловлена впевненість у 

тому, що робота центру з 

підготовки сертифікованих 

користувачів «Soft.Farm» буде 

ефективною і в розрізі фізичного 

втілення ідей роботи з хмарними 

технологіями, і в розрізі надання 

особистих консультацій 

викладачів щодо їх впровадження, 

і в розрізі підвищення 

позитивного іміджу академії в 

конкурентному середовищі. 

Обговорили напрямки співпраці з 

розробниками системи як 

стейкхолдерами у навчальному 

процесі за новою освітньо-

професійною програмою 

«Інформаційні системи та 

технології», ліцензування якої 

відбулося на початку 2017 року.  
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20 березня 

2017 року 

УВАГА! НОВА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ! 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/uvaga-nova-

specialnist-0 

Новини на сайті ПДАА Факультет економіки та 

менеджменту з 2017 року починає 

набір здобувачів вищої освіти на 

спеціальність: 

126 «ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 

2 жовтня 

2016 

Центр підготовки 

користувачів 

інформаційної системи 

«Soft.Farm» на кафедрі 

Економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій продовжує 

свою активну діяльність. 

 

https://www.pdaa.edu.ua/n

ews/centr-pidgotovky-

korystuvachiv-

informaciynoyi-systemy-

softfarm-na-kafedri-

ekonomichnoyi 

перший проректор 

Академії, доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

Писаренко Павло 

Вікторович, 

ректоро Полтавської 

державної аграрної 

академії професор 

Аранчій Валентина 

Іванівна 

 

 

Мета відкриття центру – надання 

можливості студентам всіх 

спеціальностей набути 

практичних навичок по роботі в 

середовищі інформаційної 

системи «Soft.Farm» – 

безкоштовної on-line системи 

планування, обліку та аналізу 

діяльності аграрних підприємств, 

які займаються рослинництвом та 

тваринництвом. 
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