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Вчена рада Подільського державного аграрно-технічного університету 
функціонує відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
ПДАТУ і Положення про вчену раду ПДАТУ. 

Засідання вченої ради проводяться, як правило, в останній четвер 
кожного місяця навчального року (серпень – червень, окрім січня). У зв’язку 
з необхідністю обговорення важливих питань Голова вченої ради призначає 
додаткові засідання і визначає їх порядок денний.  

 
ПЛАН РОБОТИ 

вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  
на 2021-2022 навчальний рік 

(можуть вноситись зміни та додаткові питання порядку денного) 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведення 

Зміст питань рекомендованих до 
розгляду 

Доповідач  

1 Вересень 
2021р. 

1. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Бучацький фаховий коледж» за 
2020-2021 н.р. 
 
2. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Новоушицький фаховий коледж 
ПДАТУ» за 2020-2021 н.р. 
 
3. Профорієнтаційна робота – 
запорука успішного майбутнього 
Подільського державного аграрно-
технічного університету 
 

Директор  
коледжу  

 
 
 

Директор  
коледжу  

 
 
 

Директор центру 
виховної роботи і 

соціально-
культурного 

розвитку 
2 Жовтень 

2021р. 
1. Про стан і результати роботи 
адміністративно-господарської 
частини та підготовка до зимового 
сезону 2021-2022 н.р.  
 
 
 
 
 
2. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Шепетівський фаховий коледж» за 
2020-2021 н.р. 
 
 

Проректор з 
навчально-
науково-

виробничих 
питань розвитку 

і адміністративно-
господарської 

діяльності 
 

Директор  
коледжу 

 
 
 
 



3. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Снятинський фаховий коледж» за 
2020-2021 н.р. 

Директор  
коледжу 

 
 

3 Листопад 
2021р. 

1. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Кіцманський фаховий коледж» за 
2020-2021 н.р. 
 
2. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Хотинський фаховий коледж» за 
2020-2021 н.р. 
 
3. Про роботу наукової бібліотеки 
щодо забезпечення освітнього 
процесу в університеті 
 
4. Про роботу колективу навчальної 
лабораторії «Ботанічний сад» та 
перспективи розвитку 

Директор 
коледжу 

 
 
 

Директор 
коледжу 

 
 
 

Директор 
наукової 

бібліотеки 
 

Завідувач 
навчальної 
лабораторії 

«Ботанічний сад» 
4 Грудень 

2021р. 
1. Звіт про освітньо-педагогічну та 
господарську діяльність ВСП 
«Камянець-Подільський фаховий 
коледж» за 2020-2021 н.р. 
 
2. Аналіз забезпечення якості 
освітньої діяльності ПДАТУ за 
результатами першого семестру 
2021-2022 н.р. 
 
3. Звіт про науково-виробничу 
діяльність НДІКК ім. О. Алексеєвої 
та шляхи її вдосконалення 
 
4. Розгляд і затвердження правил 
прийому до університету у 2022 році 
 
 

Директор 
коледжу 

 
 

 
Керівник 

НМЦЗЯВО 
 
 
 

Директор  
НДІКК 

ім. О. Алексеєвої 
 

Відповідальний 
секретар 

приймальної 
комісії  

5 Лютий 
2022р. 

1. Розгляд і ухвалення річного 
фінансового звіту університету за 
2021 рік і фінансового плану на 2022 
рік 
 
 

Головний 
бухгалтер 

 
 
 
 



2. Про результати наукової та 
науково-технічної діяльності 
університету у 2021 році. 
 
3. Оцінка освітньо-наукової 
діяльності та перспективи розвитку 
інженерно-технічного факультету 

Проректор з 
навчальної  

роботи 
 

Декан  
факультету 

 
6 Березень 

2022р. 
1. Про результати роботи навчально-
наукового інституту заочної і 
дистанційної освіти та шляхи її 
поліпшення 
 
 
 
2. Про шляхи вдосконалення роботи 
докторантури та аспірантури 
 
 
3. Про стан та перспективи розвитку 
міжнародних зв’язків університету з 
питань освіти і науки  

Директор 
навчально-
наукового 

інституту заочної 
і дистанційної 

освіти 
 

Завідувач 
докторантури та 

аспірантури 
 

Начальник відділу 
міжнародних 

зв'язків 
7 Квітень 

2022р. 
1. Оцінка освітньо-наукової 
діяльності факультету ветеринарної 
медицини і технологій у 
тваринництві та перспективи 
розвитку 
 
2. Результативність роботи 
навчально-наукового центру 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації та шляхи її 
вдосконалення 
 
3. Рівень професійної підготовки, 
стан організації та ефективність 
проходження практик студентами 
 

Декан 
факультету 

 
 
 
 

Директор ННЦ 
перепідготовки і 

підвищення 
кваліфікації 

 
Начальник відділу 

міжнародної та 
навчально-
виробничої 
практики і 

працевлаштування 
8 Травень 

2022р. 
1. Оцінка освітньо-наукової 
діяльності та перспективи розвитку 
факультету агротехнологій і 
природокористування 
 
2. Про результати роботи інституту 
бізнесу і фінансів та шляхи її 
поліпшення 

Декан 
факультету 

 
 
 

Директор  
інституту 

 



3. Ефективнiсть виробничоi
дiяльностi НДЦ кПодiлля> i

перспективи розвитку

4. Про готовнiсть гlриймальноi
KoMicii унiверситету до проведення
вступноi. кампанii 2022 року

flирект,ор
НДЦ <<Подiл.llя>

Вiдповiдальний
секретар

приймальноi
KoMiciT

9 Червень
2022р.

l. Оцiнка ocBiTHbo-HayKoBoT

дiяльностi,га перспективи розвитку
навчапьно-наукового
енергетики

iнституту

2. Виховна робота в унiверситетi
2021-2022 н.р.,. стан та шляхи

удосконzLлення

3. Аналiз забезпечення якостl
ocBiTHboT дiяльностi ПДАТУ за

результатами другого семестру
2021-2022 н.р.

у
ii

ffиректор
iнституту

Щиректор центру
виховноТ роботи i

соцiально-
культурного

розвитку

Керiвник
нмцзяво

10 Серпень
2022р.

1. Звiт про ocBiTHbo-HayкoBy 1

виробничо-господарську дiяльнiсть
унiверситету за 2021,2022 н.р. та
завдання на 2022-2023 н.р.

2. Пiлсумки роботи приймальноi
KoMicii з прийому студентiв в

2022 poui

3. Розгляд i затвердження плану
роботи вченоТ ради на2022,2023 н, р.

Ректор,
проdlесор

lванишин В.В,

вiдповiдальний
секретар

приймальноТ
KoMiciI

Учений
секретар

Примiтка: присвосння вtIених звань,
питання дiяльностi унiверситету вiдповiдно
по Mipi необхiдностi.

План розглянуто i затвердх(ено
27 серпня2021 року, протокол Ns 11.

Учений секретар, доцент

вибори за конкурсом та iHrшi

до його статуту розглядаються

на засiданнi вченоi рали унiверситету

олена КоБЕРНЮК



I Iогодltсено:

I1popeKTop з навчzlJIьноi роботи

Проректор з навчально-науково-виробничих

питань розв итку i aлMiHi страти вно-госпо4яtрс ьк

Iрина ЯСIНЕЦЬКА

Бас"пu СТРоЯНоВСъКИЙдiяльностi

!екан факультету агротехнологi й

l природокористування

fl екан факультету ветеринарноi м едицрци-_

i технологiй у тваринництвi SЦ u'O[<

fieKaH економiчного факультету

Олег ЦВIГУН

Микола МIСЮК

fiиректор навчаJIь но-наукового

iнституту енергетики

fiиректор навчzLпьно-наукового l нституту

заочноi i дистанцiйнот освiти юлlя Волощук

!иректор центру виховноi роботи i

соцiально-культурного розвитку

ольга Коруняк

ольга ПРоКоПоВА


