
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ У ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ 

КОЛЕДЖІ 

8 квітня 2019 року в рамках співпраці з профорієнтаційної роботи 

викладачі Одеського державного аграрного університету – доцент кафедри 

польових і овочевих культур Шишков І.Д., старший викладач кафедри 

економічної теорії і економіки підприємства Радутна О.В. та асистент кафедри 

агроінженерії Житков С.С. відвідали Ізмаїльський агротехнічний коледж. 

 

 
Одеський державний аграрний університет має давні, тісні стосунки з 

Ізмаїльським агротехнічним коледжем - одним із провідних спеціалізованих 

навчальних закладів вищої освіти ІІІ рівня акредитації з підготовки молодших 

спеціалістів для аграрного бізнесу Бессарабії, який був заснований у 1954 році і 

за роки свого існування випустив понад 16-ти тисяч фахівців для 

агропромислового виробництва, більшість яких продовжили навчання й 

отримали вищу фахову освіту в стінах ОДАУ. Деякі з них після закінчення вузу 

стали поважними і досвідченими викладачами Ізмаїльського технікуму 

механізації та електрофікації сільського господарства, а згодом - Ізмаїльського 

агротехнічного коледжу.  

У складі коледжу нині працюють колишні наші випускники - Чолак М.І.- 

директор коледжу, випускник 1991 р. за спеціальністю «Інженер-механік», 

викладачі: Станчева І.В., Генчев Г.О., Ткачук О.С., Чебан П.М., Чеботаєв О.В. 

та інші співробітники. Сьогодні в Ізмаїльському агротехнічному коледжі 

навчається понад 650 студентів денної та заочної форми навчання за 

спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 201 «Агрономія», 208 «Агроінженерія». 



 
Зустріч проходила в актовій залі зі студентами ІАТК 3-4-их курсів. 

Викладачі університету познайомили присутніх зі 100-літньою історією ОДАУ, 

його здобутками, з відомими випускниками, їх досягненнями та сферами 

економічної діяльності, в яких вони працюють і ведуть власний бізнес, а також 

презентували спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців на 

факультетах університету. До уваги присутніх були представлені історичні 

презентаційні видання «Одеський державний аграрний університет» та 

«Економічний факультет. Історія становлення і розвитку 1960-2015», банери, 

брошури, буклети спеціальностей, газета «Студенські обрії» Вступна компанія 

2019. 

 
  



Були представлені три факультети. Житков Сергій Сергійович, асистент 

кафедри «Агроінженерія» представив головні вимоги, щодо вступу на дану 

спеціальність. Агробіотехнологічний факультет представляв Шишков Іван 

Дмитрович, доцент кафедри польових і овочевих культур. Його інформація 

дуже зацікавила деяких студентів, щодо обраного профілю. Про кафедру 

«Економічної теорії і економіки підприємства» доповіла старший викладач 

Радутна Олена Василівна. Свій виступ вона супроводила презентаційним 

матеріалом. Цей факультет є базовим для бухгалтерів-випускників. 

Випускників коледжу цікавили питання щодо вступу до вузу, необхідність 

складання ЗНО, термін навчання, забезпечення гуртожитком, тощо.   

 
Ст. викл. Радутна О.В. розповіла про історію ОДАУ і економічного 

факультету, його унікальність, про економічні та інші спеціальності, за якими 

йде підготовка фахівців в університеті, про особливості, переваги підготовки та 

можливості працевлаштування і перспективи кар’єрного росту за економічними 

спеціальностями, про одну з найважливіших сфер діяльності в Україні – 

Агробізнес, про видатних та успішних випускників факультету, про 

студентське життя та інше; розмістила на стенді і надала бажаючим буклети, 

інформаційні листи. 

 



 

 



 


