
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 14.12.2017 року 

1. Розгляд і затвердження «Правила прийому до університету в 2018 році» (доп. 

відповідальний секретар приймальної комісії доц. Лапчинський Віталій Васильович) 

ВИРІШИЛИ: Затвердити правила прийому до університету у 2018 році. 

 

2. Про роботу Кіцманського коледжу і шляхи вдосконалення освітньо-педагогічної 

діяльності (доп. директор коледжу Філіпчук Юрій Михайлович). 

ВИРІШИЛИ:1. Інформацію директора Кіцманського коледжу Філіпчука Ю.М. 

прийняти до відома. 

2. Стан освітньо-педагогічної діяльності Кіцманського коледжу признати 

задовільним. 

3. Удосконалити електроне середовище Кіцманського коледжу (інтернет, сайт та 

електроні підручники) (термін 2018 рік, відповідальний – директор коледжу Філіпчук 

Ю.М. 

4. Підвищити ефективність профоретаційної роботи в загально освітніх школах та 

ПТУ Чернівецької та прилеглих областей з метою виконання ліцензійних обсягів прийому 

студентів (термін  - постійно відповідальний директор коледжу Філіпчук Ю.М.). 

5. Розширити співпрацю коледжу із н6аявними базами практик та укласти договори з 

новими базами (термін 2018 р. відповідальний директор коледжу Філіпчук Ю.М.). 

6. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників коледже (участь у 

семінарах, курсах, семінарах) (термін – постійно відповідальні дирекція коледжу). 

 

3. Ефективність науково-виробної діяльності НВЦ «Поділля» (доп. директор НВЦ 

«Поділля» Чапай Валерій Олександрович). 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора НВЦ «Поділля» про Ефективність науково-

виробної діяльності НВЦ «Поділля» прийняти до відома. 

2. Внести зміни в структуру посівних площ на перспективу до 50-60% с.-г. культур 

відвести для насінництва основних польових культур зони (термін 2018-19 рр.) відповідний 

- директор НВЦ «Поділля» Чапай В.О. 

3. У 2018 році провести часткову реконструкцію навчально-наукового саду на прощі 

1 га із використанням спонсорської допомоги, виділеної асоціацією «Бучачхлібпром» (3000 

саджанців) (термін – осінь 2018 року) відповідний  - директор НВЦ «Поділля» Чапай В.О. 

4. Контроль за виконанням покласти на проректора Строяновського В.С. 

 

4. Сучасний стан і завдання колективу науково-дослідного інституту круп’яних культур ім. 

О.С. Алексєєвої з питань селекції і насінництва та впровадження наукових розробок по 

отриманню стабільних фінансових надходжень (доп. директор інституту Бурдига Віталій 

Миколайович). 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бурдиги В.М. директора науково-дослідного інституту 

круп’яних культур ім. О. Алексеєвої «Сучасний стан і завдання колективу НДІКК ім. О. 

Алексеєвої з питань селекції і насінництва та впровадження наукових розробок по 

отриманню стабільних фінансових надходжень» прийняти до відома 



2. Директору НДІКК ім. О. Алексеєвої розробити і затвердити тематичний план 

науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного 

бюджету (термін до 1.03.2018 р.) 

3. Науковим співробітникам НДІКК ім. О. Алексеєвої сконцентрувати селекційні 

дослідження на створення нових сортів гречки з поліпшеними якісними показниками, та 

продуктивністю (термін постійно). 

4. Директору НДІКК ім. О. Алексеєвої вдосконалити систему насінництва для 

забезпечення насіннєвих господарство оригінальним, елітним насінням гречки в обсягах, 

необхідних вітчизняному виробництву (термін постійно). 

5. Науковим співробітникам НДІКК ім. О. Алексеєвої публікувати статті у виданнях, 

які включенні в науковометричні бази даних (термін постійно). 

6. Дирекція інститут добитися збільшення договорів із господарствами що-до 

вирощування насіння гречки. (термін – 2018 р., відповідальний директор Бурдига В.М.) 

7. Ширше практикувати заключення договорів що до супроводу вирощування гречки. 

(термін – постійно, відповідальний директор Бурдига В.М.)  

8. Контроль за виконання даного рішення покласти на проректора з навчальної, 

науково-інноваційної та міжнародної діяльності Білик Т.Л. 

 

Секретар вченої ради, доцент В.І. Печенюк 

 

 


