
Рішення  

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 21.04.2016 року 

 

1. Розгляд і затвердження освітніх програм і навчальних планів (доп. 

проректор з навчально-наукової роботи, доцент Печенюк А.В.). 

 

Ухвалили:  

 Затвердити освітні програми і навчальні плани 

підготовки фахівців зі спеціальностей: 

1. Освітній ступінь «бакалавр»: 

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки 

продуктів сільського господарства), 051 Економіка, 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і 

оподаткування, 073 Менеджмент, 074 Публічне 

управління та адміністрування, 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, 101 Екологія, 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 193 

Геодезія та землеустрій, 201 Агрономія, 203 

Садівництво та виноградарство, 204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 206 Садово- 

паркове господарство, 208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна 

медицина, 274 Автомобільний транспорт, 275 

Транспортні технології (автомобільний транспорт) 

2. ОКР «спеціаліст»: 

051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 074 ,-* 

Публічне управління та адміністрування, 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 101 Екологія, 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 193 

Геодезія та землеустрій, 201 Агрономія, 203 

Садівництво та виноградарство, 204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 208 

Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина, 274 Автомобільний 

транспорт, 275 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт) ^ 

3. Освітній ступінь «магістр» 

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки 

продуктів сільського господарства), 051 Економіка, 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 101 Екологія, 193 

Геодезія та землеустрій, 201 Агрономія, 203 Садівництво та 

виноградарство, 204 Технологія виробництва та переробки 



продукції тваринництва, 206 Садово- паркове господарство, 208 

Агроінженерія і 211 Ветеринарна медицина, 275 Транспортні 

технології (автомобільний транспорт) 

 

2. Про стан і перспективи матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності інженерно-технічного факультету процесу з 

підготовки лікарів ветеринарної медицини та шляхи вдосконалення 

(доп. декан факультету, доцент Панцир Ю.І.) 

 

Ухвалили:  

 Інформацію декана інженерно-технічного факультету Панцира Ю.І. 

прийняти до відома. 

 Для підготовки висококваліфікованих фахівців інженерів на 

факультеті необхідно, покращити матеріально-технічну базу за 

рахунок: 

 закупівлі сучасної техніки, макетних зразків, лабораторного 

обладнання та комп’ютерних програм; 

 розширення співпраці з навчальними закладами, с.-г. та 

переробними підприємствами з метою укладання 

госпдоговірних угод про співпрацю; 

 поглиблення і розширення контактів з іноземними ВНЗ-

партнерами та виробниками вітчизняної та зарубіжної с.-г. 

техніки; 

 здобуття грантів та участі в роботі міжнародних програм і 

проектів з інженерних та педагогічних напрямів; 

 організації лабораторії сервісного обслуговування 

сільськогосподарської техніки для надання сучасних послуг з 

сервісу і ремонту с.-г. та енергетичної техніки; 

 Отримати ліцензію на підготовку робочих спеціальностей, водіїв, 

трактористів, отримання груп з електричної безпеки тощо  

 

3. Про роботу інституту післядипломної освіти та дорадництва з питань 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, стажування та дорадництва 

(доп. директор інституту Дудзяк О.А.) 

 

Ухвалили:  

 Інформацію директора Інституту післядипломної освіти та 

дорадництва Дудзяк O.A. прийняти до відома, і роботу вважати 

задовільною 

 Активізувати профорієнтаційну роботу серед студентів-

випускників факультетів університету щодо здобуття другої вищої 

освіти за скороченим терміном навчання та шляхом перепідготовки. 



 Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників університету здійснювати у відповідності до Плану-

графіку на 2016 р. 

 Завершити процес формування каталогу з надання освітньо-

дорадчих послуг. 

 Розширити спектр надання консультативно-інформаційних 

послуг територіальним громадам регіону з розвитку сільських 

територій. 

 

4. Про роботу навчально-наукового саду ПДАТУ по забезпеченню 

навчального процесу і наукової роботи (доп. зав. садом Долід О.І.) 

 

Ухвалили:  

 Інформацію зав. лабораторії навчально-науковий сад Долід О.І. 

прийняти до відома і роботу оцінити задовільною 

 Забезпечити матеріально-технічними засобами проведення 

технологічних операцій з вирощування саджанців плодових культур для 

оновлення породного складу багаторічних насаджень. 

 У вересні-жовтні поточного року закласти насадження ягідних культур 

(0,2га смородини чорної і 0,2га суниці садової). 

 Провести ремонт навчальної аудиторії і службових приміщень в 

будинку лабораторії. 

 

5. Різне.  

Ухвалили:  

 Затвердили «Стратегію і перспективні напрямки розвитку освітньої 

наукової та інноваційної діяльності Подільського державного аграрно-

технічного університету» (доп. перший проректор з науково-

інноваційної діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 Затвердити зразки власного документа про вищу освіту і порядок 

виготовлення (доп. перший проректор з науково-інноваційної 

діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 Затвердити  «Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті» (доп. перший проректор з науково-інноваційної 

діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 Затвердити «Перспективний план ініціативних (пошукових) науково-

дослідних робіт ПДАТУ на 2016-2020рр.» (доп. перший проректор з 

науково-інноваційної діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан 

Юрійович) 

 Внести зміни в правила прийому до ПДАТУ у 2016 році (доп. перший 

проректор з науково-інноваційної діяльності, доцент Гаврилянчик 

Руслан Юрійович) 



  Затвердити Положення про Наглядову раду Подільського державного 

аграрно-технічного університету» та склад наглядової ради (доп. 

перший проректор з науково-інноваційної діяльності, доцент 

Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 Рекомендувати до друку Збірника наукових праць ПДАТУ (доп. 

перший проректор з науково-інноваційної діяльності, доцент 

Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 Затвердити «Заходи про виконання Закону України «Про запобігання і 

протидії корупції та рішення Координаційного комітету по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю при Президентові України 

під час проведення вступної компанії у ПДАТУ на 2016 рік (доп. 

відповідальний секретар, доцент Ткач Олег Васильович)  

 

 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 
 

 


