
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 3.03.2016 року 
 

1. Про стан та основні напрями проведення наукових досліджень та 
інноваційної діяльності (доп. перший проректор з науково-інноваційної 
та міжнародної діяльності, доцент Гаврилянчик Р.Ю.). 

 
Ухвалили:  
 Інформацію першого проректора ПДАТУ прийняти до відома; 
 Скласти перспективний план науково-дослідних робіт по кожній 

кафедрі і університету на 2016-2020 pp.; 
 Активізувати науково-педагогічних працівників на підготовку 

запитів на державне фінансування наукових досліджень; 
 Створити науковий парк спільно з Першим національним аграрним 

кооперативом; 
 Забезпечити комерціалізацію результатів наукових розробок та 

трансфер технологій через заключення НІШ госпдоговірних 
договорів, а в перспективі - через науковий парк; 

 Прийомку дослідів (студентів, аспірантів, докторантів) забезпечити 
на всіх факультетах університету; 

 Зобов’язати аспірантів університету приймати участь у 
Всеукраїнській науково- теоретичній конференції «Аграрна наука та 
освіта Поділля»; 

 Підвищити рівень Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 
«Аграрна наука та освіта Поділля» до рівня міжнародної; 

 Активізувати підготовку і захист докторських дисертацій в 
університеті, особливо з технічних спеціальностей; 

 10.Забезпечити продовження діяльності спеціалізованої вченої ради 
Д 71.831.01 з рослинництва, підвищити рівень ради К 71.831.02 з 
правом захисту докторських дисертацій, відкрити спеціалізовану 
вчену раду з тваринництва; 

 11.Організувати перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад по кожній 
спеціальності для збільшення кількості учасників II туру та 
збільшення кількості переможців; 

 12.Спрямувати зусилля НІШ на друк наукових статей у збірниках, що 
індексуються в провідній наукометричній базі Scopus, та у збірнику 
наукових праць ПДАТУ; 

 13.Забезпечити реєстрацію періодичних наукових видань у кожному 
факультеті; 

 14.Організувати реєстрацію в системах Google Scholar та ORCID 
всіх науково- педагогічних працівників університету; 

 Активізувати співпрацю з можливістю надання 
консультаційних послуг для аграрного бізнесу (метеостанція 



UniMetos, крапельне зрошення EuroDrip, Bayer, KWS тощо); 
 Продовжити перехід НВЦ «Поділля» на 

високотехнологічні види діяльності (виробництво високих 
репродукцій насіння, садивного матеріалу, молодняка тварин тощо); 

 Активізувати міжнародну діяльність НПП, підвищення кваліфікації 
у міжнародних організаціях, участь у грандових програмах. 

 
2. Про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу з підготовки 

лікарів ветеринарної медицини та шляхи вдосконалення (доп. декан 
факультету, доцент Горюк В.В.) 

 
Ухвалили:  
 Інформацію декана факультету ветеринарної медицини Горюка В.В. 
прийняти до відома. 
 Для підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі ветеринарної 
медицини на факультеті необхідно покращити матеріально-технічну базу 
за рахунок: 
- закупівлі, сучасної техніки, лабораторного обладнання та матеріалів, 
засобів діагностики, лікування тварин, комп’ютерних програм; 
- розширення співпраці з установами ветеринарної медицини, с.-г. та 
переробними підприємствами, заключения госпдоговірних тематик; 
- поглиблення і розширення контактів з іноземними ВНЗ-партнерами та 
іншими профільними установами зарубіжжя; 
- здобуття грантів та участі в роботі міжнародних програм і проектів; 
- організації лабораторії ветеринарного спрямування для надання сучасних 
послуг з діагностики с.-г. підприємствам та фізичним особам; 
- збільшення обсягу надходження коштів за рахунок благодійних внесків 
фізичних та юридичних осіб. 
 

3. Ефективність організації науково-педагогічної діяльності економічного 
факультету та шляхи її вдосконалення (доп. декан факультету, професор 
Місюк М.В.) 

 
Ухвалили:  

 Оцінити стан науково-педагогічної діяльності економічного 
факультету задовільним 
 Для удосконалення організації науково-педагогічної діяльності 
економічного факультету необхідно: 
• Розробити інтегровані навчальні плани з коледжами і 
технікумами ПДАТУ з метою скорочення терміну навчання на базі 
ОПП молодшого спеціаліста; 
• Завершити роботу з удосконалення матеріалів дистанційної та 
самостійної підготовки на базі платформи Moodle; 



• Викладачам, докторантам, аспірантам факультету покращити 
роботу щодо видання навчальних посібників, методичних розробок, 
монографій, наукових статей, зокрема, в наукометричній базі SCOPUS; 
• Завідувачам кафедр активізувати роботу викладачів щодо 
укладання госпдоговірних тем; 
• На кафедрі іноземних мов організувати курси вивчення 
іноземних мов на умовах госпрозрахунку;  
• Працівникам факультету посилити профорієнтаційну роботу 
серед потенційних абітурієнтів регіону. 
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана 
економічного факультету, професора Місюка М.В. 

 
4. Результати роботи адміністрації Хотинського технікуму по стабілізації 

фінансово-господарської діяльності (доп. в.о. директора технікуму 
Чубайко О.В.) 

 
Ухвалили:  
 Звіт прийняти до уваги, роботу вважати задовільною 
 У відповідності до стратегії у намічені терміни забезпечити виконання 

2 етапу плану. 
 На протязі 2016 року закінчити виконання всіх етапів стратегічного 

плану реабілітації закладу. 
 Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з 

науково-інноваціної діяльності та міжнародних зв’язків, доцента 
Гаврилянчика Р.Ю. 

 

5. Різне.  

Ухвалили:  
 Затвердили Положення про комісію по трудових спорах (доп. завідувач 

кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій, 
професор Рудь Анатолій Володимирович) 

 Рекомендувати до друку навчального посібника «Біохімія тварин» (доп. 
вчений секретар Печенюк Василь Іванович) 

 Рекомендувати до друку збірника наукових праць за матеріалами 
міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю від 
дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Алексеєвої 
«Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних культур та 
інших сільськогосподарських культур: досягнення та перспективи» 
(доп. перший проректор з науково-інноваційної діяльності, доцент 
Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 
 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 



 


