
Рішення  

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 24.05.2017 року 

 

1. Ефективність виховної роботи в університеті і шляхи її вдосконалення 

(доп. проректор з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцол Тарас 

Дмитрович) 

Вирішили:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцола 

Тараса Дмитровича  з питання «Ефективність виховної роботи в університеті 

і шляхи її вдосконалення» прийняти до відома. 

2. Проректору з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцолу Т. Д., 

деканам, заступникам деканів з виховної роботи надалі при організації 

організаційно-виховного процесу в університеті продовжувати керуватися 

державною доктриною національно-патріотичного виховання. Термін:  

постійно. 

3. З метою удосконалення організаційно-виховної роботи та активації 

гуманітарної політики Раді з виховної роботи розробити комплексний план 

проведення заходів в університеті, факультетах, курсах, групах. 

(Відповідальні: проректор з НПВР Гуцол Т.Д., заступники деканів 

факультетів, термін виконання – до 1 вересня 2017 року). 

4. Створити інститут кураторства. Скласти план семінарів для наставників 

академічних груп з питань покращення виховної роботи та активації 

гуманітарної політики зі студентами, національно-патріотичного виховання. 

Регулярно висвітлювати на сайті університету, в засобах масової інформації, 

газеті «Вісник університету» матеріали про кращий досвід кураторів. 

(Відповідальні: проректор з НПВР Гуцол Т.Д., заступники деканів 

факультетів, термін виконання – до 1 липня 2017 року). 

5. Залучити міжнародних учасників до щорічного заходу «Агроуніфест», 

який відбувається у ПДАТУ під патронатом ректора Іванишина В.В. 

(Відповідальні: проректор з НПВР Гуцол Т.Д., термін виконання – до 20 

жовтня  2017 року). 

6. Передбачити в проведенні профорієнтаційної роботи серед молоді щодо 

прийому на навчання у ПДАТУ участь творчих колективів, студентського 

активу, відмінників навчання з метою популяризації здобутків студентів 

університету. (Відповідальні: проректор з НПВР Гуцол Т.Д., студентське 

самоврядування, декани факультетів, термін виконання – постійно). 

2. Стан і шляхи покращення підготовки фахівців на факультеті ветеринарної 

медицини та технологій у тваринництві 

(доп. декан факультету Цвігун Олег Анатолійович) 



Вирішили:  

1.Інформацію декана факультету доцента Цвігуна О.А. «Стан і шляхи 

покращення підготовки фахівців на факультеті ветеринарної медицини та 

технологій у тваринництві» прийняти до відома. 

2.Створити сертифіковану міжкафедральну лабораторію для проведення 

наукових досліджень НПП, аспірантів і студентів, яку забезпечити, по 

можливості, сучасним обладнанням, що дасть змогу заробляти кошти 

(Відповідальний: декан факультету Цвігун О.А., термін виконання – 2018 р). 

3.Для покращення наукової і навчальної роботи студентів факультету 

відновити систему постачання патматеріалу для кафедр факультету 

(Відповідальний: декан факультету Цвігун О.А., зав. кафедрами факультету, 

термін виконання – постійно). 

 4.Запроваджувати у навчально-виховний процес сучасні інтерактивні методи 

роботи з студентами (Відповідальний: декан факультету Цвігун О.А., зав. 

кафедрами факультету, термін виконання – постійно). 

5. Переглянути зміст навчальних дисциплін в напрямку покращення 

практичної підготовки. Удосконалити практичну підготовку студентів на базі 

сучасних клінік, лабораторій, лікарень ветеринарної медицини та сучасних 

аграрних компаній та холдингів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва як в Україні, так і за кордоном (Відповідальний: декан 

факультету Цвігун О.А., зав. кафедрами факультету, термін виконання – 2017 

-2018 н.р). 

6. Розширити ліцензію для підготовки магістрів та створити передумови для 

відкриття спеціальності 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

(Відповідальний: декан факультету Цвігун О.А., термін виконання – 2017 -

2018 н.р). 

7. Збільшити кількість наукових публікацій НПП факультету у провідних 

фахових наукових виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних 

базах Scopus та Web of Science (Відповідальний: декан факультету Цвігун 

О.А., зав. кафедри факультету, термін виконання – постійно). 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на декана факультету 

ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Цвігуна О.А. 

3. Результати роботи колективу Хотинського технікуму по вдосконаленню 

освітньо-педагогічного процесу  

(доп. директор Юзько Володимир Іванович) 

Вирішили:  



1. Інформацію директора технікуму Юзька В.І. про «Результати роботи 

колективу Хотинського технікуму по вдосконаленню освітньо-

педагогічного процесу» прийняти до відома 

2. Дирекції технікуму проводити роботу щодо ліквідації заборгованості із 

заробітної плати працівників (Відповідальні: адміністрація технікуму, 

термін – до 01.01.2018 року) 

3. Педагогічному колективу працювати над удосконаленням інноваційних 

форм і методів проведення занять (Відповідальні: адміністрація 

технікуму, викладачі, термін – постійно) 

4. Переобладнати лабораторію «Експлуатація машин і обладнання» та 

«Сільськогосподарські машини» (Відповідальні: адміністрація технікуму, 

викладачі, термін – до 01.09.2017 року) 

5. Відновити роботу лабораторії «Машини і обладнання для тваринництва» 

(Відповідальні: адміністрація технікуму, викладачі, термін – до 

01.09.2017 року) 

6. Обладнати майданчик для виконання вправ з практичного водіння 

автотранспортних засобів (Відповідальні: адміністрація технікуму, зав. 

майстернею, термін – до 01.11.2017 року) 

7. Активізувати роботу з випускниками технікуму щодо вступу до 

Подільського ДАТУ (Відповідальні: адміністрація технікуму, куратори, 

термін – до 01.09.2017 року) 

 

4. Завдання з ефективної організації роботи приймальної комісії 

університету по забезпеченню ліцензованого обсягу прийому студентів в 

2017 році 

    (доп. відповідальний секретар Лапчинський Віталій Васильович) 

Вирішили:  

1. Інформацію відповідального секретаря Лапчинського В. В. про «Завдання з 

ефективної організації роботи приймальної комісії університету по 

забезпеченню ліцензованого обсягу прийому студентів в 2017 році» 

прийняти до відома. 

2. У рамках профорієнтаційної роботи та з метою залучення випускників 

технікумів та 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 і технікумах 

ПДАТУ, термін: з 24.05.2017 по 20.09.2017 року). 

3. Приймальній комісії, коледжам, технікумам, факультетам і кафедрам 

Подільського державного аграрно-технічного університету активізувати в 

період з 24.05.2017 по 20.09.2017 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 та технікумів, декани 

факультетів, завідувачі кафедр, термін: до 20.09.2017 року). 

4. Залучити до профорієнтаційної роботи студентський актив, творчі 

колективи та відмінників навчання (Відповідальні: проректор з НПВР Гуцол 

Т.Д., студентське самоврядування, заступники деканів факультетів, термін: 

до 20.09.2017 року). 

5. Деканам підготувати письмові звіти про проведену кафедрами протягом 

2016-2017 років профорієнтаційну роботу (Відповідальні: декани 

факультетів, термін: до 30.09.2017 року). 

6. Приймальній комісії університету в період з 12.07.2017 по 30.09.2017 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 12.07.2017 

по 30.09.2017 року). 

7. Вступну кампанію 2017 року проводити з чітким дотриманням Правил 

прийому до університету, Положення про приймальну комісію та чинного 

законодавства (Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

ПДАТУ,термін: з 12.07.2017 по 30.09.2017 року). 

 

 

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 

 

 

 

 

 


