Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

ВП НУБіП У
 країни «Бережанський агротехнічний інститут»
В історичному центрі міста Бережан, що на Тернопільщині,
в ансамблі архітектурно цінних забудов виділяється приваблива споруда — головний корпус Бережанського
агротехнічного інституту ВП НУБіП України, який розпочав свою роботу в далекому 1959 р. з Бережанського
технікуму механізації і електрифікації сільського
господарства.
У різні роки навчальний заклад очолювали:
І. А. Коваленко (1959–1960), М. С. Марченко (1960–
1965), О. М. Чепурний (1965–1972), І. Д. Літвінов (1972–1992),
В. М. Павліський (1992–2017), які відіграли визначну роль у його історії та розвитку. В 1992 р. технікум було реорганізовано в коледж,
який, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня
1997 р., увійшов до структури Національного аграрного університету. Від початку його заснування діяли факультети механізації та
електрифікації сільського господарства, в 1998 р. відкрито спеціальність «Бухгалтерський облік», а в 2000 р. — «Облік і аудит».
Створивши високоякісну навчально-матеріальну базу,
адміністрація коледжу розпочала клопотання про підвищення
статусу закладу, і в 2001 р., згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України № 434, заклад реорганізовано в Бережанський
агротехнічний інститут. У 2006 р. інститут став Відокремленим
структурним підрозділом Національного аграрного університету
«Бережанський агротехнічний інститут», а в 2008 р. —
Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Завдяки плідній праці всього трудового колективу була проведена велика робота з перебудови навчального і виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу,
здійснено розширення інтеграційних зв’язків зі Швейцарією,
Австрією, США, Голландією, Канадою, Великобританією, Данією,
Польщею тощо за такими напрямами: наукове і виробниче співробітництво з питань біоенергетики, технологій органічного землеробства; організація навчання, стажування та проходження
практики за кордоном студентів і викладачів інституту.
Протягом багатьох років існування та діяльності вишу наукова робота проводилася спільно з німецькою фірмою «Штірль»,
Швейцарським інститутом біологічного землеробства (м. Фрік),
Інститутом сільськогосподарської енергетики та екологічної техніки Віденського університету культури землеробства, Державним
дослідним центром м. Візельбург (Австрія), Інженерно-технічною
школою м. Цолікофен (Швейцарія), товариством з економічного
і структурного розвитку «Гармут Дюбек» тощо.
З 2017 р. посаду директора інституту обіймає д-р екон.
наук, проф. М. М. Жибак. Оптимізація структури управління інституту сьогодні спрямована на підготовку в Західному
регіоні України висококваліфікованих фахівців, розвиток
у регіоні аграрної освіти і науки, культури і спорту за рахунок
тісної інтеграції з Національним університетом біоресурсів
і природокористування України. В інституті діють два факультети —
агроінженерії та енергетики та економіки підприємства. Активну
участь у становленні навчального процесу беруть науково-педагогічні працівники 11 кафедр, де працює 91 науково-педагогічний
працівник, з них 7 докторів та 52 кандидати наук. В інституті проводиться навчання за такими спеціальностями: «Економіка», «Облік
і оподаткування», «Менеджмент», «Екологія», «Агроінженерія»,
«Садово-паркове господарство», «Галузеве машинобудування»,
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Сучасна освіта поєднує теоретичне і практичне навчання, тому багато приміщень було реконструйовано,
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добудовано навчально-виробничі майстерні, лабораторії,
значно розширено аудиторний фонд. Сьогодні інститут розміщується в шістьох навчальних корпусах, загальна площа будівель
становить 1789,7 м2. В інституті є 33 спеціалізованих навчальних
і 8 виробничо-навчальних лабораторій, навчально-виробнича
майстерня площею 1348 м2 з 10 дільницями, наукова бібліотека, розсадник декоративних культур 0,9 га, еколого-природничий заказник «Голицький» площею 60 га, тепличне господарство,
працює інформаційно-видавничий центр. Загальна площа земельної ділянки інституту складає 6,3 га. Практичні навчання проводяться на базі 20 господарств. Науково-дослідна діяльність
вишу ведеться згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
За особливі досягнення інститут нагороджений: Міжнародною
нагородою Сократа, Почесною нагородою «Свята Софія»,
медаллю «Незалежність України», Почесною нагородою
Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості «Золота
фортуна», Дипломом всеукраїнського конкурсу «Суспільне
визнання», Дипломом «Діловий імідж України», Дипломом
ХХІV Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро2012», Грамотою за вагомий особистий внесок у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави. А також у 2010,
2012, 2016 рр. викладацько-студентський колектив виборював
перше місце і тричі друге на Міжнародному фестивалі художньої
творчості «Голосіївська весна» та ін.
Навчальна, науково-інноваційна діяльність вишу в умовах докорінної перебудови агропромислового комплексу спрямована
на плідну працю всього колективу для надання якісної підготовки
фахівцям та виховання студентів, що є запорукою економічного
процвітання України.

47501, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Академічна, 20.
Тел. +380 (35) 482-11-59. E-mail: vp_bati@ukr.net

