
Рішення 
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 24 червня 2021 року 
 

1. Оцінка освітньо-наукової діяльності та перспективи розвитку факультету 
агротехнологій і природокористування (доп. декан факультету Ольга 
Петрівна КОРУНЯК) 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію декана факультету агротехнологій і 
природокористування О. Коруняк прийняти до відома. 

2. Покращувати якісний склад НПП факультету шляхом захисту 
дисертацій та отримання вчених звань. Відповідальні: декан ФАІП 
О. Коруняк , завідувачі кафедр. Термін виконання - постійно. 

3. Збільшувати кількість публікацій НПП факультету у фахових 
наукових виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних базах 
Scopus та Web of Science. Відповідальні: заступник декана з наукової роботи 
В. Григор’єв, завідувачі кафедр. Термін виконання – постійно. 

4. Удосконалення педагогічної майстерності НПП, підвищення якості 
викладання навчальних дисциплін. Постійно оновлювати та вдосконалювати 
методичне забезпечення у відповідності з вимогами сьогодення. 
Відповідальні: декан ФАІП О. Коруняк, завідувачі кафедр. Термін виконання 
– постійно. 

5. Здійснювати активну  профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл 
та коледжів регіону. Відповідальні: декан ФАІП О. Коруняк, завідувачі 
кафедр. Термін виконання – постійно. 

6. Активізувати роботу кафедр щодо госпдоговірної тематики із 
залученням агробізнесових структур та сільгоспвиробників. Відповідальні: 
декан ФАІП О. Коруняк, завідувачі кафедр. Термін виконання – постійно. 

7. Взяти участь у міжнародних програмах і грантах на проведення 
наукових досліджень. Відповідальні: декан ФАІП О. Коруняк, завідувачі 
кафедр. Термін виконання – постійно. 

8. Удосконалювати якість практичної підготовки студентів на базі 
сучасних агропідприємств, як в Україні, так і за кордоном. Відповідальні: 
декан ФАІП О. Коруняк., завідувачі кафедр. Термін виконання – постійно. 
 
2. Стан виховної та соціо-культурної роботи в університеті за 2020-2021н.р. 
(доп. директор центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку 
Альона Леонідівна КУЗЕМА) 
 



ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію «Про стан виховної і соціо-культурної 
роботи в університеті за 2020-2021 н.р.» взяти до відома. 

2. На основі результатів моніторингу кількісних і якісних показників 
виховної роботи розробити план виховної роботи і соціально-культурного 
розвитку університету на 2021-2022 н.р. Відповідальні: Кузема А.Л., 
відповідальні за виховну роботу на факультетах, інститутах. Термін: 30 
серпня 2021 

3. Систематизувати та узагальнити роботу із документацією кураторів 
академічних груп, вдосконалити журнал куратора академічної групи. 
Активізувати роботу інституту кураторства в 2021-2022 н.р. Відповідальні: 
Кузема А.Л., Прокопова О.П., відповідальні за виховну роботу на 
факультетах, інститутах. Термін: жовтень 2021  р., постійно. 

4. Сприяти залученню студентів до відвідування творчих гуртків та 
секцій університету. Відповідальні: Кузема А.Л., Комарова Т.В., відповідальні 
за виховну роботу на факультетах, інститутах. Термін: вересень –жовтень 
2021 року. 

5. Розширити партнерські зв’язки університету із громадськими 
організаціями, установами, з метою соціалізації здобувачів вищої освіти, 
вдосконалення профорієнтаційної роботи. Сприяти участі студентського 
парламенту в міжнародних та вітчизняних грантових програмах через 
написання проєктів. Відповідальні: Кузема А.Л., Ліщук С.Г., відповідальні за 
виховну роботу на факультетах, інститутах. Термін: протягом року. 

 
3. Ліквідація і створення нових структурних підрозділів університету (доп. 
ректор університету, професор Володимир Васильович ІВАНИШИН) 

 
ВИРІШИЛИ: З метою вдосконалення структури університету та 

оптимізації освітнього процесу, відповідно до «Положення про факультет 
ПДАТУ» та «Положення про кафедру ПДАТУ» вирішили: 

І. Ліквідувати Економічний факультет. 
Створити Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів з 01.09.2021 

року. 
ІІ. Ліквідувати кафедри:  

1. Професійної освіти 
2. Теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін 
3. Рослинництва і кормовиробництва 
4. Садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства 
5. Екології, карантину і захисту рослин 
6. Агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін 
 



З 01.09.2021 року створити кафедри: 
1. Права, професійної та соціально-гуманітарної освіти 
2. Рослинництва, селекції та насінництва 
3. Землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин 
4. Садівництва і виноградарства 
5. Екології і загальнобіологічних дисциплін 

 
 

Секретар вченої ради, доцент    Олена КОБЕРНЮК 


