
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 25.05.2016 року 
 

1. Про стан виховної, спортивної і культурно-масової роботи в 
університеті і шляхи її вдосконалення (доп. проректор з науково-
педагогічної і виховної роботи, післядипломної освіти та дорадництва, 
доцент Гуцол Т.Д.). 

 
Ухвалили:  
 Інформацію проректора з науково-педагогічної і виховної 

роботи, післядипломної освіти та дорадництва Т.Д. Гуцола взяти до 
відома і роботу вважати задовільною. 

 Вивчити питання про доцільність включення до розкладу 
навчальних занять з 2016-2017 н.р. виховні години. Відповідальні: 
проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, післядипломної 
освіти та дорадництва Т.Д.  

Гуцол, доцент О.П. Прокопова. 
Термін: до 01.09.2016 р. 

 З метою удосконалення стану різних напрямів виховання 
виховному відділу конкретизувати свою роботу, здійснити пошук 
нових підходів щодо роботи серед кураторів, студентської молоді, 
сприяти створенню сучасних виховних проектів. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної і виховної 
роботи, післядипломної освіти та дорадництва Т.Д. Гуцол. 
Термін: постійно. 

 Розробити план семінарів для кураторів студентських 
академічних груп з питань морально-етичного виховання, активізації 
гуманітарної політики зі студентами, підвищення патріотизму. 
Регулярно висвітлювати на сторінках газети «Вісник університету» 
матеріали про кращий досвід кураторів та роботу школи кураторів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і виховної 
роботи, післядипломної освіти та дорадництва Т.Д. Гуцол., 
заступники деканів факультетів з виховної роботи. 
Термін: постійно. 

 Бібліотеці ГІДАТУ систематично проводити роботу зі 
студентами щодо ознайомлення їх з традиціями і звичаями 
українського народу, творами класиків української літератури. 

Відповідальні: завідувач бібліотеки ПДАТУ Циганок О.М. 
Термін: постійно. 

 Вивчити доцільність проведення моніторингових 
досліджень настроїв студентства та їх аналіз за допомогою 
інноваційних форм і методів роботи. 

Відповідальний: завідувач кафедри професійної освіти Ляска 



О.П. 
Термін: постійно. 

 Підтримувати діяльність органів студентського 
самоврядування на рівні повноправного партнерства. Постійно 
проводити роботу щодо широкого залучення студентської молоді до 
участі у культурно-організаційних, спортивних заходах, творчій 
гуртковій роботі та проведенні виховних заходів. 

Відповідальні: заступники деканів із виховної роботи. 
Термін: постійно. 

 Активізувати роботу кафедри охорони праці і фізичного 
виховання (сектор фізичного виховання) із створення спортивних 
команд університету для участі у змаганнях різних рівнів та 
покращити роботу з підготовки кандидатів та майстрів спорту. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і виховної 
роботи, післядипломної освіти та дорадництва Т.Д. Гуцол, 
завідувач кафедри А.М. Марущак, викладач Т.В. Хрунь. 
Термін: постійно. 

 З 2016 року започаткувати проведення у жовтні місяці 
щорічного фестивалю аматорської творчості «Агроуніфест». 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і виховної 
роботи, післядипломної освіти та дорадництва Т.Д. Гуцол, 
декани факультетів. 
Термін: постійно. 

 Для активізації участі студентів у роботі органів 
студентського самоврядування провести внутрішньо- 
університетський форум «Студентське самоврядування: проблеми та 
перспективи розвитку». 

Відповідальні: відділ з виховної роботи; рада студентського 
самоврядування. 
Термін: грудень 2016 року. 

 Провести додаткові заходи з профорієнтаційної роботи 
для популяризації та збільшення прийому студентів до Подільського 
державного аграрно-технічного університету у 2017 році. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної і виховної 
роботи, післядипломної освіти та дорадництва Т.Д. Гуцол, 
декани факультетів. 
Термін: 22.05.2017 р. 

 
2. Про роботу студентського парламенту Університету (доп. Президент 

студентського парламенту Гурома С.А.) 
 
Ухвалили:  

 Інформацію про роботу студентського парламенту університету 
прийняти до відома і вважати задовільною. 



 Продовжити роботу з адаптації студентського самоврядування до 
вимог нового «Закону про вищу освіту». 

 Здійснювати постійний контроль за виконанням Перспективного 
плану роботи студентського парламенту ПДАТУ. 
 

3. Про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на 
факультеті технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва та шляхи її покращення (доп. декан факультету, доцент 
Шуплик В.В.) 

 
Ухвалили:  

 Інформацію декана факультету ТВППТ В.В. Шуплика прийняти 
до відома і роботу вважати задовільною. 
 Продовжити роботи по розширенню матеріальної бази 
свиноферми. 
 До кінця 2016 року завершити роботу по створенню 
регіонального центру із бджільництва 
 Завершити роботу до 1.07.2016 по створенню матеріальної бази 
кролеферми 
 Продовжити роботи по створенню виробничої бази для вивчення 
дисципліни технологія аквакультури у вигляді ставкового фонду. 
 Завідувачам кафедр посилити роботу по залученню в навчальний 
процес нового обладнання. 
 Контроль за виконанням рішення покласти на декана факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва В.В. 
Шуплика. 

 
4. Про стан педагогічної діяльності колективу коледжу ПДАТУ і шляхи 

її вдосконалення (доп. директор коледжу Муравка Т.П.) 
 
Ухвалили:  

 Інформацію директора коледжу ПДАТУ Т.П. Муравки прийняти до 
відома і роботу вважати задовільною 

 На основі удосконалення профорієнтаційної роботи серед 
учнівської молоді, регіону забезпечити якісний і в повному обсязі 
набір студентів на початковий курс навчання в 2016 році. 

 Забезпечити якісну підготовку студентів випускних курсів до здачі 
державних іспитів та захисту дипломних проектів, шляхом 
досягнення високих результатів в дистанційному оцінюванні 
навчальних досягнень випускників. 

 В процесі підготовки до святкування 95-річчя з дня заснування 
навчального закладу провести ряд ремонтних і упорядкувальних 
робіт по зміцненню навчально-матеріальної бази коледжу. 



 Здійснити організаційно-правові заходи по недопущенню 
відчуження земельних ділянок навчально-дослідного господарства 
коледжу. 

 З метою поліпшення якісного складу педагогічного колективу 
завершити атестацію педагогічних працівників та в повному обсязі 
виконати плани підвищення кваліфікації. 

 Здійснювати дієвий контроль за дотриманням фінансової 
дисципліни, своєчасним використанням коштів по захищених 
статтях 

 
5. Результати педагогічної діяльності колективу Новоушицького коледжу 

ПДАТУ і напрямки її вдосконалення 

Ухвалили:  

 Результати педагогічної діяльності колективу Новоушицького коледжу 
Подільського ДАТУ вважати задовільними.  

 Продовжити роботу по впровадженню в навчальний процес 
інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання. 

 Вдосконалювати педагогічну та професійну майстерність педагогічних 
працівників з метою підвищення фахового рівня випускників. 

 Покращити профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл, 
професійних ліцеїв. 

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

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
Новоушицького коледжу ПДАТУ Альльонова О.М. 
 

6. Різне.  

Ухвалили:  
 Затвердили Положення «Про збірник наукових праць ПДАТУ» 

(доп. перший проректор з науково-інноваційної діяльності, 

доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович). 

 Затвердили Положення «Про науково-дослідну роботу студентів 

ПДАТУ» (доп. перший проректор з науково-інноваційної 

діяльності, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович). 

 Змінили статус Хотинського технікуму ПДАТУ (доп. в.о. 

директора Хотинського технікуму, доцент Чубайко Олена 

Віталіївна). 



 Змінили статус Кіцманського технікуму ПДАТУ (доп. директор 

Кіцманського технікуму Філіпчук Юрій Михайлович). 

 Затвердили Положення «Про перепідготовку спеціалістів в 

Подільському державному аграрно-технічному університету 

(доп. проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, 

післядипломної освіти та дорадництва, доцент Гуцол Тарас 

Дмитрович) 

 Рекомендували до друку навчальний посібник «Технологія 

виробництва продукції свинарства», авторів Шуплика В.В., 

Булатович О.М., Євстафієвої Ю.М., Понько Л.П., Гавриленка 

А.В., Ленькова Л.Г. 

 

 
 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 
 

 

 


