
Рішення  

 Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 26.10.2017 року 

 

1. Про стан і завдання роботи адміністративно-господарської частини 

університету з підготовки до зимового сезону 2017/18 навчального 

року Доп. проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку 

і адміністративно-господарської діяльності Строяновський Василь 

Станіславович 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до відома інформацію проректора з ННВПР і АГД «Про 

роботу адміністративно-господарської  частини університету по 

підготовці до зимового періоду». 

2. Розпочати опалювальний сезон навчальних корпусів, інженерно-

технічного факультету, факультету ветеринарної медицини і 

технологій у тваринництві, студентської їдальні з 1листопада 

поточного року. 

3. Постійно вживати заходи щодо економії паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах університету. 

 

 

 

4. Стан освітньої діяльності і перспективи розвитку економічного 

факультету в сучасних ринкових умовах. Доп. декан факультету 

Місюк Микола Васильович 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію декана економічного факультету, професора Місюка 

М.В. прийняти до відома; 

2. Поліпшувати якість підготовки фахівців за рахунок удосконалення 

навчально-виховного процесу та посилення практичної підготовки 

(завідувачі кафедр; протягом року); 

3. Залучати фінансові ресурси державних структур, комерційних 

організацій на проведення наукових досліджень, підвищувати рівень 

комерціалізації наукових досліджень (НПП, завідувачі кафедр; 

протягом року); 

4. Активізувати участь у міжнародних програмах і грантах, стажування 

НПП у закордонних ВНЗ (заступник декана з міжнародних зв’язків 

Кучер О.В.; протягом року); 

5. Підвищувати кількісні і якісні показники наукових публікацій у 

вітчизняних та іноземних рейтингових журналах, у тому числі в тих, 

які індексуються в науково-метричних базах (заступник декана з 

наукової роботи Корженівська Н.Л.; протягом року) 

6. Активізувати профорієнтаційну роботу для формування контингенту 

студентів факультету в межах ліцензійних обсягів (НПП, завідувачі 



кафедр, заступники декана, робочі групи з профорієнтаційної роботи; 

протягом року); 

7. Розвивати матеріально-технічну базу економічного факультету, в 

тому числі за рахунок спонсорських внесків випускників факультету; 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана 

економічного факультету, професора Місюка М.В. 

 

 

3. Ефективність освітньо-педагогічної діяльності Новоушицького 

коледжу і шляхи її вдосконалення 

Доп. директор коледжу Альльонов Олександр Михайлович 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформаці. Про ефективність освітньо-педагогічної діяльності 

Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ і шляхи її 

вдосконалення прийняти до відома. 

2. Розробити нові версії навчальних планів, у тому числі за рахунок 

розширення варіативної складової, зорієнтованої на потреби 

особистості студента. (термін: до 1го червня 2018 року). 

3. Подальше поширювати  ІТ-технології для усіх форм навчання, 

продовжувати роботу над реалізацією програм: «кожному студенту – 

електронні методичні матеріали», «віртуальний лабораторний 

практикум», розвиток електронної бібліотеки тощо. (термін: 

постійно) 

4. Продовжувати впроваджувати програми активних методів навчання, 

використання інтерактивних, тренінгових методів із широким 

застосуванням сучасних інформаційних технологій, «опорних» 

конспектів (за ідеологією: лекція – початковий етап самостійної 

роботи студента) тощо(термін: постійно). 

5. Здійснювати оцінювання знань в письмовій формі або у вигляді 

комп’ютерного тестування з метою подолання суб’єктивізму. 

 

 

 

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 


