Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 24 жовтня 2019 року
1. Оцінка освітньо-наукової діяльності економічного факультету та
перспективи розвитку (доп. декан факультету, професор Місюк Микола
Васильович)
ВИРІШИЛИ: Освітньо-наукову діяльність економічного факультету
вважати задовільною.
1. Для удосконалення освітньо-наукової діяльності економічного
факультету необхідно:
−
підвищувати
якість
підготовки
фахівців
за
рахунок
удосконалення педагогічної майстерності НПП, зокрема, через міжнародне
стажування в провідних закладах вищої освіти країн ЄС тощо (відповідальні:
деканат, завідувачі кафедр; термін виконання – постійно);
−
посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти за
рахунок активізації співпраці з базовими аграрними підприємствами,
розширення баз практичної підготовки (відповідальні завідувачі випускових
кафедр; термін виконання – постійно);
−
активізувати роботу НПП щодо підвищення рівня комерціалізації
наукових досліджень, залучення фінансових ресурсів державних структур і
комерційних організацій (укладання госпдоговірних тем на суму неменше як
200 тис.грн на структурний підрозділ, надання консалтингових послуг
аграрним товаровиробникам та об’єднаним територіальним громадам)
(відповідальні: деканат, завідувачі кафедр; термін виконання – постійно);
−
розширювати участь НПП у міжнародних програмах і грантах на
проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової
мобільності (відповідальна: заступник декана з наукової роботи та
міжнародної діяльності Корженівська Н.Л.; термін виконання – постійно);
−
підвищувати кількісні та якісні показники наукових публікацій
НПП, докторантів, аспірантів і студентів у вітчизняних та іноземних
рейтингових журналах, у тому числі в тих, які індексуються в науковометричних базах Scopus та Web of Science (відповідальна: заступник декана з
наукової роботи та міжнародної діяльності Корженівська Н.Л.; термін
виконання – постійно);
−
розвивати матеріально-технічну базу економічного факультету
(відповідальні: деканат, завідувачі кафедр; термін виконання – постійно) .
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана
економічного факультету М.В. Місюка

2. Про підсумки роботи Новоушицького коледжу ПДАТУ і шляхи її
вдосконалення (доп. директор коледжу Івасик Мирослава Володимирівна)
ВИРІШИЛИ: 1. Вважати роботу коледжу за звітний період
задовільною.
2.
Педагогічним працівникам коледжу активізувати роботу над
удосконаленням інноваційних форм і методів навчання ( участь у семінарах,
міжнародних науково-практичних конференціях, стажуваннях, науководослідницька робота). Відповідальні: адміністрація, термін - 2019-2020н.р.
3.
Підвищувати якість надання освітніх послуг шляхом покращення
матеріально-технічної бази для забезпечення якості проведення навчальних
занять (укомплектування аудиторій комп’ютерами, мультимедійними
проекторами, інтерактивною дошкою). Відповідальні: адміністрація;
постійно.
4.
Покращити профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх
закладах, училищах та ліцеях Хмельницької та прилеглих районах
Вінницької та Чернівецьких областей. Відповідальні: циклові комісії, термін
-2019-2020 н.р.
5.
Удосконалити систему морального та патріотичного виховання
студентів та працівників коледжу. Відповідальні: адміністрація; постійно.
3. Ефективність роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі
спеціальності 06.01.09-рослинництво (доп. заступник голови ради Хоміна
Вероніка Ярославівна)
ВИРІШИЛИ: Інформацію заступника голови спеціалізованої вченої
ради Хоміної В.Я. прийняти до відома.
1.
Голові та вченому секретарю спеціалізованої вченої ради
Д 71.831.01 спрямувати роботу членів спеціалізованої вченої ради на
підвищення рівня відповідальності до робіт, в яких є текстові запозичення,
використані ідеї, наукові результати і матеріали інших авторів без належного
посилання на джерела.
2.
Спеціалізованій вченій раді посилити відповідальність до
здобувачів за якісну підготовку та оприлюднення результатів наукових
досліджень у фахових і закордонних виданнях.
3.
Здійснювати перевірку дисертаційних робіт на плагіат у
відповідності до вимог і положення МОН України.
Секретар вченої ради

О.Т. Кобернюк

