Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від
31.05.2018 року.
1. Результативність освітньо-педагогічної діяльності Снятинського
перспективи розвитку (доп. директор коледжу Калитчук Іван Васильович).

коледжу

і

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Снятинського коледжу ПДАТУ Калитчука
І.В. з питання порядку денного «Результативність освітньо-педагогічної діяльності
Снятинського коледжу і перспективи розвитку» прийняти до відома.
2. Педагогічному колективу підвищувати результативність освітньо-педагогічного
процесу шляхом покращення матеріально-технічної бази коледжу для забезпечення якості
проведення занять (відповідальні: адміністрація коледжу, термін: постійно).
3. Систематично використовувати інноваційні технології навчання у коледжі.
Поповнити матеріально-технічне забезпечення коледжу комп’ютерною технікою
(відповідальні: методичний кабінет, директор коледжу, термін: постійно).
4. Виховувати майбутніх фахівців, яким притаманні громадянська зрілість, почуття
обов’язку та відповідальність перед суспільством з подальшим продовженням навчання
випускників коледжу в Подільському ДАТУ (не менше 80%) (відповідальні: адміністрація
коледжу, викладачі, термін: постійно).
5. Удосконалення енергозберігаючих технологій в господарській діяльності коледжу
(відповідальні: адміністрація коледжу, термін: постійно).
6. Активізувати роботу органів студентського самоврядування, формувати їх активну
життєву позицію, здоровий мікроклімат у студентському колективі коледжу (відповідальні:
адміністрація коледжу. термін: постійно).
2. Завдання з ефективної організації роботи приймальної комісії університету по
забезпеченню ліцензованого обсягу прийому студентів в 2018 році (доп. відповідальний
секретар приймальної комісії Лапчинський Віталій Васильович).
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії
Лапчинського В.В. з питання «Завдання з ефективної організації роботи приймальної
комісії університету по забезпеченню ліцензованого обсягу прийому студентів в 2018 році»
прийняти до відома
2. У рамках профорієнтаційної роботи та з метою залучення випускників коледжів
ПДАТУ для здобуття вищої освіти, зобов’язати науково-педагогічних працівників ПДАТУ,
які є головами Державних екзаменаційних комісій, провести профорієнтаційну роботу
(відповідальні: науково-педагогічні працівники – голови ДЕК в коледжах та технікумах
ПДАТУ, термін: з 31.05.2018 по 20.09.2018 року).
3. Приймальній комісії, коледжам, технікумам, факультетам і кафедрам ПДАТУ
активізувати в період з 31.05.2018 по 20.09.2018 року серед випускників загальноосвітніх
шкіл, коледжів та технікумів рекламно-агітаційну роботу в засобах масової інформації та
мережі Internet (відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії ПДАТУ,
директори коледжів, декани факультетів, завідувачі кафедр, термін: до 20.09.2018 р.).
4. Залучити до профорієнтаційної роботи студентський актив, творчі колективи та
відмінників навчання (відповідальні: проректор НРВР Гуцол Т.Д., студентське
самоврядування, заступники деканів факультетів, термін: до 20.09.2018 р.).

5. Деканам підготувати письмові звіти про проведену кафедрами протягом 2017-2018
року профорієнтаційну роботу (відповідальні: декани факультетів, термін: до30.09.2018
року).
6. Приймальній комісії університету в період з 02.07.2018 по 30.09.2018 року
організувати та забезпечити прийом документів, проведення вступних випробувань, та
зарахування за конкурсом вступників на денну та заочну форми навчання за всіма освітніми
ступенями (відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії ПДАТУ, термін: з
02.07.2018 по 30.09.2018 року).
7. Внести зміни в Правила прийому на навчання до ПДАТУ в 2018 році в частині
«Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання» (відповідальні: відповідальний
секретар приймальної комісії ПДАТУ, термін: до 20.07.2018 по 30.09.2018 року).
3. Ефективність роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій із
спеціальності 06.01.09 – рослинництво (доп. голова спеціалізованої ради, професор Бахмат
Микола Іванович).
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію голови спеціалізованої ради, професора Бахмата
Миколи Івановича з питання «Ефективність роботи спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій із спеціальності 06.01.09 - рослинництво» прийняти до відома.
2. Голові спеціалізованої вченої ради звернути увагу на необхідність забезпечення
наукового рівня дисертацій, оцінки рівня фахової підготовки здобувачів, набуття ними
дослідницьких компетентностей (відповідальні: голова спецради, секретар спецради,
термін: постійно).
3. Посилити відповідальність здобувачів та наукових керівників за оприлюднення
результатів наукових досліджень в закордонних та інших фахових виданнях, які
зареєстровані в міжнародних науковометричних базах даних (відповідальні: голова
спецради, секретар спецради, термін: постійно).
4. Здійснювати перевірку дисертаційних робіт на плагіат згідно безкоштовного
доступу до сучасного сервісу компанії Юнічек на основі підписання Меморандуму між
МОН України та компанією Юнічек від 17 квітня 2018 року та аналогічного Меморандуму,
який підписаний з товариством «Антиплагіат» від 4 квітня 2018 року (відповідальні: голова
спецради, секретар спецради, термін: постійно).
5.Професору Цвігуну А.Т. в місячний термін подати пропозиції щодо створення
спецради по зоотехнії (відповідальні: Цвігун А.Т., термін: місяць).
4. Розгляд і затвердження освітньої програми і навчального плану освітнього ступеня
«магістр» спеціальності «Агрономія» (доп. зав. кафедри рослинництва, селекції і
насінництва гарант освітньо-професійної програми професор Гораш Олександр Савич).
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію професора Гораша Олександра Савича гаранта освітньопрофесійної програми з питання «Розгляд і затвердження освітньої програми і навчального
плану освітнього ступеня «магістр» спеціальності 201 «Агрономія» прийняти до відома.
2. Освітньо-професійну програму та навчальний план за спеціальністю 201
«Агрономія», другого рівня вищої освіти затвердити.

Секретар вченої ради, доцент В.І. Печенюк

