Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 20.10.2015 року
1. Про роботу інженерно-технічного факультету та перспективи
розвитку (доп. декан факультету, доцент Панцир Ю.І.).
Ухвалили:
 Інформацію декана інженерно-технічного факультету. Про роботу
інженерно-технічного факультету та перспективи розвитку прийняти
до відома і вважати роботу колективу задовільною
 Вдосконалювати педагогічну та професійну майстерність
науково-педагогічних працівників для підвищення фахового рівня
випускників.
 Запровадити щорічне підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників на виробництві з метою покращення знань
про нову техніку та технології.
 Поглибити співпрацю з науковими інституціями Європи
(збірники наукових праць МОТROL та інші) які входять у науковометричні бази.
 Покращити
профорієнтаційну
співпрацю
з
школами,
професійними-аграрними ліцеями, коледжами та технікумами регіону.
 Відкрити:
 лабораторію високовольтних випробувань захисних засобів;
 електромонтажну лабораторію;
 лабораторію з енергозбереження.
 Залучати до культурно-масових та спортивних заходів
університету все більше молоді - потенційних абітурієнтів.
2. Про роботу спеціалізованих вчених рад із спеціальності 06.01.09 –
рослинництво і 08.00.03 – Економіка та управління національним
господарством, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності) та шляхи підвищення її
ефективності (доп. вчені секретарі доцент Хоміна В.Я., доцент
Печенюк А.В.)
Ухвалили:
 Прийняти інформацію секретарів спеціалізованих вчених рад до
відома і роботу оцінити задовільною.
 Звіт про роботу спецради затвердити.
 Доручити вченим секретарям спецради до 01.05.2016 р.
підготувати документи для продовження каденції спецради з
липня 2016 року.
 Доручити вченим секретарям спецради до 04.07.2016 р.

підготувати підсумковий звіт по роботі спецради за період
04.07.2014 р. - 03.07.2016 р.
 Сприяти удосконаленню технічного забезпечення процедури
захисту дисертаційних робіт.
3. Різне:
Затвердили:
 Положення про стипендіальне забезпечення студентів та аспірантів
ПДАТУ (доп. проректор з навчально-наукової роботи, доцент
Збаравська Леся Юріївна)
 Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у
ПДАТУ (доп. проректор з навчально-наукової роботи, доцент
Збаравська Леся Юріївна)
 Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників
університет (доп. перший проректор з науково-інноваційної та
міжнародної діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович)
Рекомендували до друку Збірника матеріалів Подільського державного
аграрно-технічного університету (доп. перший проректор з науковоінноваційної та міжнародної діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан
Юрійович).

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І.

