
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 26.05.2015 року 
 

1. Про стан навчально-методичної роботи на факультеті технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва та шляхи її 
вдосконалення (доп. в.о. декана факультету, доцент Шуплик В.В.). 
 
Ухвалили:  
 інформацію в. о. декана факультету ТВППТ Шуплика В.В. взяти до 
відома і роботу на факультеті вважати задовільною; 
 розробити та переробити всі робочі програми із навчальних дисциплін 
згідно нових навчальних планів, за всіма освітньо-кваліфікаційними 
рівнями, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» 
(відповідальні: всі ведучі НПП, які забезпечують навчальний процес на 
факультеті, до 01.07.2015 р); 
 розглянути робочі програми на засіданнях кафедр, методичної комісії 
факультету ТВППТ (відповідальні: всі завідувачі кафедр, які 
забезпечують навчальний процес на факультеті, голова методичної 
комісії факультету ТВППТ, до 20.07.2015 р); 
 начально-методичні комплекси привести у відповідність із вимогами 
Закону України «Про вищу освіту» і розмістити їх у програмі 
дистанційного навчання «Мооdlе” (відповідальні НПП, які забезпечують 
навчальний процес на факультеті, до 1.09. 2015 р); 
 науково-педагогічним працівникам, які забезпечують навчальний 
процес на факультеті, розробити: методичні рекомендації із самостійного 
вивчення дисциплін, форми контролю самостійної роботи студентів 
(термін виконання до 1.09.2015 р); 
 з метою покращення практичної складової у підготовці фахівців 
покращити роботу із укладання угод з кращими господарствами регіону, 
різних форми власності, з науковими установами НА АН України та 
підпорядкованих їм державним сільськогосподарським підприємствам на 
предмет: проведення навчальних занять, навчальної та виробничої 
практик, проведення наукових досліджень (відповідальні: заступники 
декана з практичної та наукової роботи факультету ТВППТ); 
 відповідальність за виконанням рішення покласти на в. о. декана 
факультету ТВППТ Шуплика В.В., а загальний контроль на проректора з 
навчально-наукової роботи Збаравську Л.Ю. 
 

2. Оцінка педагогічної діяльності колективу Хотинського технікуму 
ПДАТУ і перспективи розвитку (доп. заступник директора технікуму 
Гончар О.В.) 
 
Ухвалили:  

 Інформацію директора Хотинського технікуму ПДАТУ прийняти до 



відому, а роботу колективу задовільною. 
 Покращити профорієнтаційну роботу по школах Чернівецької, 

Хмельницької та Тернопільської областей. 
 Забезпечити набір абітурієнтів на І курс в кількості не менше 130 
чол. 
 Забезпечити збільшення надходжень коштів на спецрахунок, та 

благодійний рахунок технікуму. 
 Викладачам спецдисциплін технікуму проходити стажування на базі 

провідних підприємств АПК. 
 Дирекції, педколективу відкрити дві нові спеціальності. 
 Вирішити житлове питання для викладачів. 

 
3. Про роботу науково-дослідного інституту круп’яних культур ім. 

Алексеєвої О.С. і шляхи покращення (доп. директор інституту  
Бурдига В.М.). 

 
Ухвалили: 

 Інформацію про роботу науково-дослідного інституту 
круп'яних культур ім. О. Алексеєвої прийняти до відома і роботу 
вважати задовільною. 
 Для покращення науково-дослідної роботи впроваджувати у 
виробництво сучасні конкурентоспроможні технології вирощування 
гречки. 
 Здійснювати авторський нагляд за впровадженням у 
виробництво сортів гречки та інших завершених наукових розробок 
за відповідними договорами з господарствами різних форм 
власності. 
 Покращити матеріально технічну базу науково-дослідного 
інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої. 
 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 

 

 

 

 

 


