
Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального 

процесу з підготовки кваліфікованих фахівців — аграріїв у коледжі , що 

проводяться з метою поглиблення теоретичних знань,формування вмінь і набуття 

практичних навичок самостійного виконання професійних завдань. 

Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного 

університету високо цінує дружні партнерські стосунки з аграрними 

підприємствами, які служать базами для проходження виробничих та навчальних 

практик. 

Цьогоріч перелік баз практик коледжу поповнився ще одним партнером — 

одним з найбільших агропідприємств України -  Групою Компаній VITAGRO. 

Нещодавно до коледжу завітала делегація на чолі з генеральним директором 

Групи Компаній VITAGRO та ПП «Аграрна компанія 2004» Лабазюком Петром 

Петровичем, для знайомства з викладацько-студентською спільнотою. 

Враховуючи взаємну зацікавленість у подальшій співпраці було підписано 

угоду про співпрацю. 

За умовами договору, співпраця передбачається в розробці та проведенні спільних проектів щодо покращення надання 

освітніх послуг студентам аграрно-технічних спеціальностей. 

15 жовтня 2020року студенти 3 та 4 курсів напряму підготовки «Аграрні науки та продовольство» у 

рамках практичної підготовки у супроводі викладачів коледжу побували на виробничих потужностях 

компанії в с. Сутківці Ярмолинецького району, Хмельницької області. 

Майбутні аграрники зустрілися із провідними спеціалістами компанії: керівником інженерної служби Чайківським 

Михайлом, головним агрономом Гальмізом Сергієм, керівником сервісної служби Лисенком Олександром. Студентів було 

ознайомлено з передовим досвідом, який застосовується при виробництві рослинницької та тваринницької продукції, було 

представлено сучасну ґрунтообробну техніку, фахівці-виробничники детально розповіли про призначення і роботу кожного 

агрегату, продемонстрували сучасний посівний комплекс в складі трактора, JOHN DEERE 8335 R обладнаний системою 

 



точного землеробства та універсальної сівалки Horsch Pronto 9 CD, яка дає змогу поєднувати операції посіву та 

передпосівного обробітку ґрунту. 

На полях господарства вносилися органічні добрива сучасним комплексом Holmer Terra Variant 600. 

Всі бажаючі мали змогу відчути себе в ролі операторів сільськогосподарської техніки. 

Приїзд студентів та викладачів — це лише перший крок у виконанні підписаного договору про 

співпрацю. 

Загалом студенти, які здобувають освіту за фахом «Агроінженерія» та «Агрономія» є затребуваними 

фахівцями на ринку праці, тож подібні екскурсії є незмінно позитивним і необхідним досвідом для молоді. 

Висловлюємо подяку керівництву Групи Компаній VITAGRO за надану можливість відвідати 

виробничі процеси підприємства. 
 

 

 

https://www.udau.edu.ua/ua/departments/fakulteti/inzhenerno-texnologichnij-fakultet/proczesi-mashini-ta-obladnannya-agropromislovogo-virobnicztva1.html

