Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від
1.03.2018 року.
1. Результативність зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. та оперативні шляхи
вдосконалення освітнього процесу в системі внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти в університеті (доп. перший проректор Гаврилянчик Руслан Юрійович).
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію першого проректора ПДАТУ прийняти до відома.
2. Забезпечити проведення повного етапу зимової сесії (1-2 відомість) в грудні за всіма
спеціальностями (відповідальний: начальник навчального відділу, всі декани, термін: 30
грудня кожного року).
3. Наголосити на відповідальності кожного науково-педагогічного працівника за
виконання якісних характеристик підготовки фахівців (відповідальний: завідувач кожної
кафедри, термін: 1 квітня 2018 року).
4. Ввести зміни в контракт з Науково-педагогічним працівником ПДАТУ про
обов’язок НПП щодо забезпечення якісних характеристик підготовки фахівців з
можливістю його дострокового розірвання в разі порушення цього пункту (відповідальний:
перший проректор, юридичний відділ, термін: 31 серпня 2018 року).
5. Забезпечити участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах з дисципліни і конкурсах
наукових студентських робіт, де якісний показник успішності за результатами сесії
становить понад 80% (відповідальний: НПП, контроль за завідувачами кафедр і деканами,
термін: щороку до 1 березня).
6. В місячний термін деканам всіх факультетів внести зміни до навчальних планів із
врахуванням потреб сучасного виробництва (відповідальний: декани факультетів, термін:
до 1 квітня 2018 р).
2.
Про результати оцінювання науково-педагогічних працівників університету за 2017
рік і шляхи вдосконалення підготовки кадрів (доп. перший проректор Гаврилянчик Руслан
Юрійович).
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію першого проректора ПДАТУ прийняти до відома.
2. Результати оцінювання НПП університету за 2017 рік оприлюднити на офіційному
сайті університету (відповідальний: Гуцол Т.Д., термін: 1 березня 2018 р).
3. Розглянути можливість заключати контракт на 2 роки з НПП, які оцінені за високим
рівнем (відповідальний: Гаврилянчик Р.Ю., юридичний відділ. термін: 1 серпня 2018 р).
4. Оголосити конкурс на посади НПП оцінених за недостатнім рівнем, а також
неоцінених без поважних причин (відповідальний: Гаврилянчик Р.Ю., відділ кадрів, термін:
1 липня 2018 р).
3.
Підсумки освітньо-педагогічної діяльності інженерно-технічного факультету та
заходи з її поліпшення (доп. декан факультету Панцир Юрій Іванович).
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію декана інженерно-технічного факультету Панцира Ю.І,
прийняти до відома

2. Покращувати якісний склад НПП факультету шляхом захисту докторських
дисертацій та отриманням вчених звань професора та залученням докторів наук з інших
навчальних закладів (відповідальний: завідувачі кафедр, термін: 2018 р.).
3. Провести обговорення та детальний аналіз результатів зимової заліковоекзаменаційної сесії (відповідальний: декан, заступники, завідувачі кафедр, термін: до
20.03.2018 р.).
4. Ліцензувати спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та розширити ліцензійний
обсяг за спеціальністю 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» другого
(магістерського) рівня вищої освіти до 20 осіб (відповідальний: декан, термін: до 01.06.2018
р.).
5. Активізувати роботу кафедр щодо госпдоговірних тематик з залученням не менше
5 тис. грн. на одного науково-педагогічного працівника (відповідальний: завідувачі кафедр,
термін: 2018 р.).
6. Зобов’язати науково-педагогічних працівників кафедр факультету опублікувати у
вітчизняних або іноземних журналах які індексуються в науково-метричних базах SCOPUS
Web of scince по дві публікації від кафедри (відповідальний: завідувачі кафедр, термін:
31.12. 2018 р.).
7. Кафедрі професійної освіти присвоїти ім. професора Бендери І.М. (відповідальний:
декан Панцир Ю.І., термін: 1.09. 2018 р.).
8. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого проректора
Гаврилянчика Р.Ю.
4.
Розгляд і ухвалення річного фінансового звіту університету за 2017 рік і фінансовий
план на 2018 р. (доп. головний бухгалтер Громик Тетяна Олександрівна).
ВИРІШИЛИ: 1. Фінансовий звіт за 20117 рік та фінансовий план на 2018 рік
затвердити.
2. 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 науководослідного центру «Поділля», ботанічного саду, продукції тваринництва, госпдоговірних
тематик.
3. Продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів від отримання благодійних
внесків фізичних та юридичних осіб, передбачених на розвиток матеріально-технічної бази
університету.
4. При формуванні штатного розпису по загальному фонду станом на 1.09.2018 року
керуватись нормативами, визначеними постановою КМУ від 17.08.2002 р. №1134 «Про
затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів
наукового ступеня кандидата наук на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівня акредитації» та наказу МОН від
26.09.2005 р. № 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 та у відповідності до контингенту студентів.

Секретар вченої ради, доцент В.І. Печенюк

