
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного 

університету  
від 3.03.2016 року 

 
1. Фінансовий звіт університету за 2015 рік і фінансовий план на 2016 

рік (доп. головний бухгалтер університету Громик Т.О.). 
 
Ухвалили:  
 Фінансовий звіт за 2015 рік затвердити. 
 На протязі 2016 року продовжувати режим суворої економії 

державних коштів відповідно до Постанови КМУ від 1.03.2014р 
№ 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету» шляхом економії видатків на комунальні послуги та 
енергоносії. 

 Для забезпечення виконання доведеного МОН кошторису 
доходів по спеціальному фонду університету продовжувати 
збільшувати обсяги надходження коштів на спеціальний рахунок 
університету шляхом розширення та збільшення послуг від 
реалізації продукції навчально-науково-виробничого Центру 
«Поділля», ботанічного саду, продукції тваринництва, 
госпдоговірних тематик. 

 Продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів від 
отримання благодійних внесків фізичних та юридичних осіб. 

 При формуванні штатного розпису на 2016 рік керуватись 
нормативами, визначеними постановою КМУ від 17.08.2002р № 
1134 «Про затвердження нормативів чисельності 
студентів,аспірантів,докторантів,здобувачів наукового ступеня 
кандидата наук на одну штатну посаду науково-педагогічного 
працівника у вищих навчальних закладах III і ІУ ріврл 
акредитації та наказу МОН від 26.09.2005р № 557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ » в межах затвердженого фонду 
заробітної плати. 

 
2. Про стан науково-педагогічної діяльності факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та шляхи її 
вдосконалення (доп. декан факультету, доцент Шуплик В.В.) 

 
Ухвалили:  

 Поліпшити роботу по виданню монографій, навчальних 



посібників, та підручників; 
 Активувати роботу завідувачів кафедр на заключения 
госпдоговірних тематик сумою не менше 15000 грн. на кафедру; 
 Провести узгодження навчальних планів із коледжами та 
технікумами ПДАТУ з метою прийому їх випускників на 
скорочений термін навчання 2 роки, та розробити новий 
навчальний план; 
 Науково-педагогічним працівникам факультету завершити 
роботи по організації кролеферми і забезпечити проведення 
навчальних занять, наукових досліджень і виробництва товарної 
продукції; 
 Активізувати роботу по опублікуванню результатів науково-
дослідної роботи в журналах, що відносяться до науково-метричних 
баз SCOPUS; 
 Покращити роботу з підготовки і видання рекомендацій для 
виробництва; 
 Контроль за виконанням рішення покласти на декана 
факультету ТВППТ Шуплика В.В. 

 

3. Стан педагогічної діяльності Шепетівського коледжу і шляхи її 
покращення (доп. директор коледжу Тетеря І.А.) 

 
Ухвалили:  
 Педагогічну діяльність колективу Шепетівського коледжу 

ПДАТУ визнати задовільною. 
 Активізувати роботу щодо використання у навчальному процесі 

 інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Впроваджувати в навчальний процес інноваційні педагогічні 

технології. 

 Поліпшити профорієнтаційну роботу,  

 Зміцнювати зв’язки з підприємствами і установами АПК, 

поліпшувати бази практичного навчання. 

 Пришвидшити роботи із формування електронного середовища 
 
4. Розгляд і затвердження кандидатур іменних стипендіатів (доп. в.о. 

проректора з навчально-наукової роботи, доцент Печенюк А.В.) 
 
Ухвалили:  

Рекомендувати кандидатури студентів Подільського державного 
аграрно-технічного університету, які мають середній бал успішності «5», 



до призначення іменних стипендій: 
1. Лоборчук Наталія Вікторівна (спеціальність 

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») - академічна 
стипендія Президента України. 

2. Просяна Тетяна Сергіївна (напрям 6.110101 «Ветеринарна 
медицина»)- академічна стипендія Кабінету Міністрів України. 

3. Ковальчук Віолетта Михайлівна (напрям підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування») - іменна стипендія М. Грушевського. 

4. Головатюк Роман Юрійович (напрям підготовки 6.090101 
«Агрономія» з ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і 
виноградарство») - іменна стипендія вчених-садівників Симиренків. 

5. Козирський Дмитро Володимирович (напрям підготовки 
6.090101 «Агрономія») - іменна стипендія М.О. Посмітного. 
 
5. Різне.  

Затвердили:  
 Положення про Міжнародний центр культурно-освітньої діяльності 

та дорадництва "рури свівдружності" (доп. директор інституту 
післядипломної освіти і дорадництва Дудзяк Оксана Антонівна) 

 Положення про комісію по трудових спорах (Доп. голова профкому 
Ліщук Світлана Георгіївна). 
 

 
 
 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 
 

 

 

 

 

 

 

 


