
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного 

університету  
від 3.12.2015 року 

 
1. Ефективність організації освітньої діяльності факультету 

ветеринарної медицини і шляхи її покращення (доп. декан 
факультету, доцент Горюк В.В.). 
 
Ухвалили:  

 Інформацію декана факультету ветеринарної медицини 
Горюка В.В. прийняти до відома і роботу колективу вважати 
задовільною. 
 Для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі 
ветеринарної медицини на факультеті необхідно, покращити та 
удосконалити навчальний процес за рахунок: 
- оновлення матеріально-технічної бази; 
- поглиблення та розширення співпраці із науковими установами і 
с.-г. підприємствами різної форми власності; 
- поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними ВНЗ- 
партнерами та іншими установами країн Європи тощо; 
- удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань 
студентів за кордоном; 
- надання інформації по програмах навчання в закордонних вищих 
навчальних закладах, пошуку можливих партнерів та ресурсів для 
втілення подібних програм; 
- розробки пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в 
рамках міжнародних програм і проектів; 
- співпраці з міністерствами, відомствами, посольствами іноземних 
країн в Україні та іншими установами й організаціями з питань 
міжнародної діяльності; 
- ширшого залучення студентів, магістрантів факультету до 
кафедральних наукових гуртків; 
- працювати у напрямку створення курсів по спеціалізації 
(наприклад - птахівництво); 
- організації лабораторії ветеринарного спрямування для надання 
послуг (діагностика, консультування) с.-г. підприємствам, 
населенню тощо. 
- розширення тематики науково-дослідної роботи кафедр 
відповідно до вимог та потреб сьогодення ветеринарної медицини. 

 



2. Аналіз стану педагогічної діяльності колективу Кіцманського 
технікуму і завдання на перспективу (доп. директор технікуму 
Філіпчук Ю.М.) 
 
Ухвалили:  

 Педагогічну діяльність Кіцманського технікуму Подільського 
ДАТУ визнати задовільною. 

 Надалі приділяти максимум уваги створенню та впровадженню 
у навчальний процес інноваційних засобів навчання. 

 Забезпечити сприяння розвитку професійної компетентності 
педагогічних працівників, шляхом ефективного підбору кадрів, 
підвищенню кваліфікації педагогічного персоналу, атестації 
педагогічних працівників закладу. 

 Продовжити пошук ефективних методів фінансування, 
спрямованих на покращення матеріально-технічної бази. 

 
 

3. Стан організації педагогічної діяльності в Снятинському коледжі 
і шляхи її вдосконаленя (доп. директор коледжу Гуменюк Я.В.) 
 
Ухвалили:  

 Стан організації педагогічної діяльності в Снятинському 
коледжі вважати задовільним. 
 Педагогічному колективу коледжу: 
 а) Постійно впроваджувати в навчальний процес 
інноваційні технології та інтерактивні методи навчання. 
 б) Систематично працювати над розвитком творчих 
здібностей та розвитку студентів на основі партнерських стосунків 
між викладачами І студентами при організації науково-дослідної та 
пошукової роботи. 

 /відповідальний: директор Гуменюк Я.В./ 
 Методичному кабінету надавати постійну допомогу цикловим 
комісіям та викладачам для підвищення їх професійної майстерності 
та реалізації творчого потенціалу кожного викладача. 

o /відповідальний: завідувач навчально-
методичним кабінетом Верига Г.І./ 

 Використовувати різноманітні форми виховного впливу для 
формування всесторонньо розвинутого і творчого, самодостатнього 
фахівця. 

o /відповідальний: заступник директора з 
виховної роботи Семеняк Н.І../ 

 
4. Про роботу науково-виробничого центру «Поділля» і 

перспективи розвитку (доп. директор Глущак А.Г.) 
 



Ухвалили:  
Інформацію науково-виробничого центру прийняти до відома, а 
роботу визнати задовільною. 
Покращити показники урожайності сільськогосподарських і 
овочевих культур. 
В перспективі перейти з виробництва товарної продукції на 
виробництво насіннєвої продукції 
 

5. Затвердили правила прийому до університету на 2016 рік (доп. 
відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Ткач О.В.) 
 

6. Різне.  

Затвердили:  
 Зміни до Положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад НПП у ПДАТУ (доп. перший проректор 
з науково-інноваційної та міжнародної  діяльності, доцент 
Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

  «Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів 
ПДАТУ» (доп. зав. науково-дослідним відділом, канд. с.-г. 
наук  Когут Володимир Васильович). 

 Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації кадрів АПК на 
2016 рік підготовку (Доп. директор інституту післядипломної освіти 
і дорадництва Дудзяк Оксана Антонівна)  

 План-графік підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників Подільського ДАТУ на 2016 рік. (Доп. 
директор інституту післядипломної освіти і дорадництва Дудзяк 
Оксана Антонівна.) 

 Положення про науковий-виробничий центр «Поділля» ПДАТУ 
(Доп. директор, доцент Глущак Анатолій Григорович) 

 
 

 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 

 

 

 

 

 

 


