УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

НКЦ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТА ДОРАДНИЦТВА»

Н

КЦ «Інститут післядипломної
З розвитком післядипломної освіти та
освіти та дорадництва» бере свій
сільськогосподарського дорадництва накапочаток з 1961 р. Відповідно до назом Міністерства аграрної політики Украказу Міністерства сільського господарства
їни від 11 листопада 2004 р. № 415 на базі
УРСР № 584 від 14.10.1961 р. «Про підгофакультету підвищення кваліфікації ствотовку і підвищення кваліфікації керівних
рено Інститут післядипломної освіти та
кадрів колгоспів і радгоспів» при Умандорадництва.
ському сільськогосподарському інституті
Зміни на ринку освітніх послуг вимагали
організована Черкаська обласна однозастосування невідкладних заходів щодо
річна школа підготовки керівних кадрів
збільшення спеціальностей для здобуття
з контингентом 125 слухачів. На посаду дидругої вищої освіти. Навесні 2013 р. Інститут
ректора було призначено З. С. Безуглого.
успішно пройшов ліцензування й розширив
НАГЕРНЮК
Керівництво факультетом підвищення
перепідготовку фахівців за спеціальностями
Діана Валентинівна
кваліфікації (а згодом Інститутом післяди7.09010101 «Агрономія», 7.09010104 «ПлодоЗавідувач
пломної освіти та дорадництва) у різний
овочівництво і виноградарство», 7.09010303
центру
час здійснювали З. С. Безуглий, П. П. При«Садово-паркове господарство», 7.09010301
луцький, М. Г. Ліповський, С. Ю. Монке,
«Лісове господарство», 7.05170101 «ТехноМ. В. Недвига, С. М. Приліпко, Н. О. Петренко, логії зберігання та переробки зерна». За період діяльД. В. Нагернюк.
ності близько 1500 студентів здобули другу вищу освіту за
За період діяльності школи (1961–1966) було під- цими спеціальностями.
готовлено понад 700 керівних кадрів з Черкаської,
У серпні 2015 р. наказом по Уманському НУС №227-к
Кіровоградської та Вінницької областей. У травні від 31.07.2015 р. Інститут було реорганізовано в На1966 р. за наказом Міністерства сільського господар- вчально-консультаційний центр «Інститут післядипломства СРСР Черкаську обласну однорічну школу було ної освіти та дорадництва».
реорганізовано у факультет підвищення кваліфікації
Нині на базі Центру проводять курси підвищення
з двома відділеннями: підготовки керівних кадрів для кваліфікації спеціалістів за акредитованими напрямами,
сільськогосподарських підприємств та підвищення відбуваються міжнародні та всеукраїнські науково-праккваліфікації керівних кадрів і спеціалістів сільського тичні конференції, семінари, круглі столи, зустрічі.
господарства.
Крім того, навчально-консультаційний центр є базовим
З 1966 до 1996 р. факультет підвищення кваліфі- для підготовки членів регіональних кваліфікаційних кокації організовував та проводив курси для головних місій, дорадників та експертів-дорадників для Кіровоагрономів, агрономів із захисту рослин, агрохіміків, аг- градської та Черкаської областей.
рономів-овочівників, агрономів-садівників, винограПри НКЦ «Інститут післядипломної освіти та додарів, бджолярів, керівників сільськогосподарських радництва» функціонує Міжрегіональний навчальнопідприємств, керівних кадрів, економістів, головних практичний центр розвитку сільських територій, де
бухгалтерів та їх заступників. Понад 800 слухачів за проводять тренінги з питань: створення сільськогоспорік проходили курси підготовки та підвищення ква- дарських обслуговувальних кооперативів та їх функціоліфікації. З 1990 р. на базі факультету започатковано нування; одержання грантів на соціально-економічний
стажування для науково-педагогічних працівників нав- розвиток села від проектів міжнародної технічної допомоги; розробки бізнес-планів для сільськогосподарських
чальних закладів України.
З 1994 р. в УСГІ дозволено проводити перепідго- обслуговувальних кооперативів.
товку громадян із вищою освітою за спеціальностями
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підпри- «Про організацію проведення атестації осіб, які претендуємства» на факультеті підвищення кваліфікації в межах ють на вступ на державну службу, щодо вільного володіння
ліцензованого обсягу підготовки спеціалістів із вида- державною мовою» № 301 від 26.04.2017 р., на базі НКЦ
чею диплома встановленого зразка. Пізніше були ліцен- «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» провозовані економічні спеціальності 7.050104 «Фінанси» та дять атестаційні сесії та видають посвідчення встановле7.050201 «Менеджмент».
ного зразка.
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