
РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЗА 2019 РІК 

Дата Назва заходу Учасники Результат 

15 

листопада  

2019 року 

Студенти спеціальності 

«Інформаційні системи та 

технології» взяли участь у 

щорічній виставці 

«АгроПром–Полтава 

2019». 

 

 

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

ws/studenty-specialnosti-

informaciyni-systemy-ta-

tehnologiyi-vzyaly-uchast-u-

shchorichniy-vystavci 

«Кварт-софт», 

«Agroxy», «Omega 

Solution», 

здобувачі вищої 

освіти за ОПП 

Інформаційні 

управляючі 

системи, науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри ІСіТ, 

гарант освітньої 

програми Олена 

Копішинська, 

завідувач кафедри 

ІСіТ Юрій Уткін  

12 листопада 2019 р. пройшла 

спеціалізована виставка до Дня 

працівника сільського господарства, 

на якій студенти 1-3 курсів 

спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології» представили 

аграріям спеціалізовані інформаційні 

системи: «Soft.Farm», «Agroxy», 

«Omega Solution». Консультувати 

відвідувачів студентам допомагали 

завідувач кафедри інформаційних 

систем та технологій Уткін Юрій 

Вікторович та професор кафедри 

інформаційних систем та технологій 

Копішинська Олена Петрівна. 

Відбулося широке спілкування з 

роботавцями та кінцевими 

користувачами Інформаційних систем 

в аграрному секторі, в агробізнесі. 

Студенти вивчали запит ринку праці 

щодо компетентностей майбутніх 

фахівців в галузі інформаційних 

технологій, проводили консультації 

24 

жовтня 

2019 року 

Практичний тренінг від 

розробників інформаційної 

системи Soft.Farm 

 

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

ws/praktychnyy-trening-vid-

rozrobnykiv-

informaciynoyi-systemy-

softfarm 

Директор з 

перспективного 

розвитку компанії 

«Кварт-софт» 

Кондратюком 

Микола 

Керівник 

підрозділу 

розвитку 

партнерських 

систем Коваленко 

Денис,  

провідні фахівці 

аграрних 

підприємств різних 

областей України, 

департаменту 

агропромислового 

розвитку 

Полтавської ОДА, 

здобувачі вищої 

освіти за 

магістерською 

програмою 

спеціальності 

«Агрономія», 

здобувачі вищої 

освіти за освітньо-

Практичний тренінг проводився топ-

керівниками компанії «Кварт-софт»: 

директором з перспективного 

розвитку Кондратюком М. І. та 

керівником підрозділу розвитку 

партнерських систем Коваленком 

Денисом за участі  завідувача кафедри 

інформаційних систем та технологій 

Уткін Юрій Вікторович та професора 

кафедри інформаційних систем та 

технологій Копішинської Олени 

Петрівни. Технічний супровід 

тренінгу (наоаштування мережевих 

пристроїв, презентації, встановлення 

тестуючих програм) допомагали 

організувати студенти Спеціальності 

126 Інформаційні системи та 

технології. Серед слухачів були 

провідні фахівці аграрних 

підприємств різних областей України, 

департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської ОДА, а також 

найбільш зацікавлені здобувачі вищої 

освіти за магістерською програмою 

спеціальності «Агрономія». Семінар 

проводився в Центрі підготовки 

користувачів інформаційної системи 

Soft.Farm, (відкритий в ПДАА на 
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професійною 

програмою 

«Інформаційні 

управляючі 

системи» 1-3 років 

навчання. 

кафедрі ІСТ в 2016 році). 

Участь у подібних заходах має 

високий мотиваційний ефект серед 

студентів щодо вивчення дисциплін 

інформаційної підготовки, оскільки 

вони мають приклади їх ефективного 

впровадження у кінцевого споживача і 

одночасно роботодавця. 

17 

жовтня 

2019 року 

Семінар-тренінг з ІС 

«Універсал 7» на базі 

кафедри інформаційних 

систем та технологій 

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

ws/seminar-trening-z-

universal-7-na-bazi-kafedry-

informaciynyh-system-ta-

tehnologiy  

Слухачами 

семінару стали 

викладачі 

факультетів обліку 

та фінансів, 

економіки та 

менеджменту 

директор компанії 

ТОВ «ІНФОСВІТ 

ІТ СЕРВІС» 

Бондаренко О. М. 

та фахівці цієї 

компанії. 

Програмний комплекс «Універсал» – 

інформаційна системи класу ERP 

вітчизняного виробництва 

(http://www.wgsoftpro.com/2016/u7_co

mmon.html), яка уможливлює 

автоматизацію виробничих, 

облікових, управлінських і 

маркетингових процесів як 

підприємств агропромислового 

комплексу, так і підприємств інших 

сфер діяльності. Програмний продукт 

має значні потенційні можливості, а 

компанія-розробник – позитивний 

досвід упровадження системи на 

ринку України. Програма була 

встановлена з тренувальною базою 

даних для використання в 

навчальному процесі, що потребувало 

в подальшому внесення змін до 

програм відповідних навчальних 

дисциплін.  Було узгоджено 

переведення дисципліни 

«Корпоративні інформаційні системи» 

до переліку обов’язкових дисциплін в 

ОПП наступного року набору з метою 

надання можливості студентам 

опанувати в достатньому обсязі 

функціонали сучасних ІС підприємств 

України. 

  

  

17–18 

жовтня 

2019 року 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Засоби сучасних onlinе-

технологій та 

інформаційних систем в 

АПК» 

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

ws/vseukrayinskyy-

naukovo-praktychnyy-

seminar-zasoby-suchasnyh-

online-tehnologiy-ta-

informaciynyh 

Директор з 

перспективного 

розвитку ТОВ 

«Кварт-Софт» 

Кондратюк 

Микола Іванович, 

Керівник 

підрозділу 

розвитку 

партнерських 

систем ТОВ 

«Кварт-Софт» 

Коваленко Денис 

Юрійович, 

Співзасновник 

Мета семінару: Ознайомити 

представників аграрних підприємств 

різних форм власності та учасників 

практичного семінару з можливостями 

застосування сучасних onlinе-

технологій та інформаційних систем в 

АПК; отримання практичних навичок 

із впровадження інформаційної 

системи Soft.Farm та інтеграції роботи 

з іншими інформаційними системами 

з безпосереднім занесенням даних. 

На семінарі-тренінгу з доповіддю 

«Автоматизація обліку виробничих 

процесів сільськогосподарського 

підприємства на платформі 
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системи «Агроксі» 

Андрій 

Дресвянніков, 

директор ТОВ 

«ВЮСТ» 

Поздняков Олексій 

Олексійович, 

Спікер – 

консультант 

«SmartFarming» 

Юрій 

Білобловський, 

Директор ТОВ 

«Інфосвіт ІТ 

сервіс» Бондаренко 

Олег Михайлович, 

Технічний 

директор компанії 

«OMEGA 

SOLUTIONS» 

Рябий Мирослав 

Олександрович,  

«Універсал» виступив Бондаренко О. 

М., який детально зупинився на 

практичних аспектах застосування 

комплексу «Універсал». 

Здобувачам вищої освіти була надана 

можливість ознайомитися із засадами 

праці та веденням бізнесу в ІТ-сфері. 

У вигляді інтерв,ю студенти 

спілкувалися з усіма спікерами на 

професійну тематику. У 

неформальних бесідах від 

стейкхолдерів отримали корисну 

інформацію про професійні 

компетенції, які необхідні спеціалісту 

високого рівня для успішної 

діяльності у сфері ІТ. Для 

ознайомлення із враженнями 

публікація була зроблена в соціальних 

мережах. 

3  

жовтня 

2019 року 

Відкрито нову 

мультимедійну аудиторію 

 

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

ws/vidkryto-novu-

multymediynu-audytoriyu 

Директор ТОВ 

«ВАК» Вадим 

Дубов 

Ректор ПДАА 

Аранчій В. І. 

Завідувач кафедри 

інформаційних 

систем та 

технологій Уткін 

Ю. В., декан 

факультету 

економіки та 

менеджменту 

Галич О. А.,  

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи Костенко 

О. М., проректор з 

науково-

педагогічної, 

наукової роботи 

Горб О. О., 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи і 

перспективного 

розвитку Шаравара 

Т. О., проректор з 

адміністративно-

господарської 

«Академія докладає всіх зусиль, аби 

завжди йти в ногу із часом. 

Впровадження новітніх технологій у 

навчальний процес забезпечує якісну 

підготовку висококваліфікованих 

фахівців», –зазначив під час відкриття 

завідувач кафедри інформаційних 

систем та технологій Уткін Юрій 

Вікторович. Він також висловив 

подяку головному інженеру інтернет-

провайдера «Воля», стейкхолдеру 

освітньої програми генеральному 

директору телекомунікаційної 

компанії «ВАК» Дубову Вадиму 

Юрійовичу та керівництву академії за 

консультаційну, технічну та 

матеріальну підтримку під час 

проведення проектних робіт із 

облаштування та формування профілю 

лабораторії. 

Було  обговорено можливості 

залученнЯ нової лабораторії до 

викладання низки дисциплін, 

повязаних із Інтернет-технологіями: 

Компютерні мережі, Програмні 

технології  Інтернет речей та ін.  

Декан факультету, звертаючись до 

студентів, наголосив, що у них є не 

лише чудові умови для навчання, але 

й висококваліфіковані викладачі. 

Також присутні відмітили вдалу 

організацію лабораторії для 
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частини Чуга В. 

М., а також 

викладачі кафедри, 

студенти 1 – 3 

курсів 

спеціальності 

«Інформаційні 

системи та 

технології», 

запрошені гості. 

формування soft skills: розташування 

робочих місць сприяє організації 

роботи в групах, утворенню 

міжособистісних комунікацій, 

лідерства. 

 

6 червня 

2019 року 

Психологічне 

розвантаження з 

практикуючим психологом 

Паршуковим Д.Р. на 

кафедрі інформаційних 

систем та технологій 

 

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

ws/psyhologichne-

rozvantazhennya-z-

praktykuyuchym-

psyhologom-parshukovym-

dr-na-kafedri 

Завідувач кафедри 

доцент Уткін Юрій 

Вікторович, 

практикуючій 

психолог 

Паршуков Дмитро 

Родіонович та його 

висококваліфікова

на команда (м. 

Харків), 

декан факультету 

економіки та 

менеджменту 

Галич Олександр 

Анатолійович 

В ході зустрічі був проведений 

семінар-тренінг на тему 

«Енергоінформаційне моделювання 

майбутнього як основа добробуту». 

Під час проведення заходу Дмитро 

Родіонович піднімав питання 

психологічного розвантаження, 

налаштування себе на потрібний лад, 

за допомогою авторських методик 

показав, як правильно залишити в 

своєму тілі та розумі позитивний 

настрій та спогади, як запобігати 

депресії та багатьом іншим 

психологічним проблемам, з якими в 

ході навчання та загалом і всього 

життя можуть зіткнутися студенти та 

викладачі. 

Студенти і викладачі набули корисних 

soft навичок самоаналізу, 

самоорганізації, комунікаційних та ін. 
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