
Рішення  

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 27.04.2017 року 

 

1. Сучасний стан і завдання із наукової, науково-технічної, науково-

інноваційної діяльності університету (доп. перший проректор з науково-

інноваційної та міжнародної діяльності Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 

Вирішили:  

1. Інформацію першого проректора ПДАТУ Гаврилянчика Р.Ю. про 

«Сучасний стан і завдання із наукової, науково-технічної, науково-

інноваційної діяльності університету» прийняти до відома. 

2. Активізувати науково-педагогічних працівників на підготовку запитів на 

державне фінансування наукових досліджень (Відповідальні: декани 

факультетів, зав. кафедрами, термін – постійно). 

3. Забезпечити комерціалізацію результатів наукових розробок та трансфер 

технологій через заключення НПП госпдоговірних договорів (Відповідальні: 

зав. науковою частиною Загнітко Л.А.,  зав. кафедри, термін – постійно). 

4. Активізувати підготовку і захист докторських дисертацій в університеті, 

особливо з технічних спеціальностей (Відповідальні: перший проректор 

ПДАТУ Гаврилянчик Р.Ю., декани факультетів, термін – постійно). 

5. Організовувати перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад по кожній спеціальності для 

збільшення кількості учасників 2 туру та збільшення кількості переможців 

(Відповідальні: декани факультетів, зав. кафедрами, термін – постійно). 

6. Спрямувати зусилля НПП на друк наукових статей в збірниках, що 

індексуються в провідних наукометричних даних Scopus та WoS, та у 

збірнику наукових праць ПДАТУ (Відповідальні: декани факультетів, зав. 

кафедрами, термін – постійно). 

7. Активізувати роботу центру консалтингових послуг, трансферу та 

комерціалізації технологій (Відповідальні: перший проректор ПДАТУ 

Гаврилянчик Р.Ю., зав. науковою частиною Загнітко Л.А., термін – 

постійно). 

8. Активізувати міжнародну діяльність НПП, підвищення кваліфікації у 

міжнародних організаціях, участь у грантових програмах (Відповідальні: 

перший проректор ПДАТУ Гаврилянчик Р.Ю., зав. науковою частиною 

Загнітко Л.А., термін – постійно). 



2. Результативність освітньо-педагогічної діяльності колективу Бучацького 

коледжу із вдосконалення якості підготовки фахівців (доп. 

директорЛеськів Ігор Юрійович) 

 

Вирішили:  

1.Інформацію директора коледжу Леськіва І.Ю. по питанню 

«Результативність освітньо-педагогічної діяльності колективу Бучацького 

коледжу із вдосконалення якості» прийняти до відома. 

2.Адміністрації коледжу продовжувати зміцнювати матеріально-технічну 

базу  

 (Відповідальний: директор коледжу Леськів І.Ю., термін – постійно). 

3.Більшу увагу приділяти професійному спрямуванню випускників та 

направляти їх на продовження навчання в ПДАТУ (Відповідальний: 

директор коледжу Леськів І.Ю., термін – постійно). 

4. Продовжувати роботу з покращання побутових умов для студентів та 

працівників коледжу (Відповідальний: директор коледжу Леськів І.Ю., 

термін – постійно). 

5. Досвід коледжу з питань економії коштів на комунальні послуги, а також 

ефективність підвищення професійного рівня викладачів технологічних 

дисциплін шляхом стажування на виробництві поширити серед всіх коледжів 

ПДАТУ (Відповідальний: директор коледжу Леськів І.Ю., термін – 2017-2018 

н.р.) 

 

 

 

3. Ефективність освітньо-педагогічної роботи Снятинського коледжу і 

перспективи розвитку (доп. директор Калитчук Іван Васильович) 

 

Вирішили:  

1. Інформацію директора Калитчука І.В. про «Ефективність освітньо-

педагогічної роботи Снятинського коледжу і перспективи розвитку» 

прийняти до відома 

2. Покращувати матеріально-технічну базу коледжу для забезпечення 

якості освітнього процесу згідно ліцензійних умов (Відповідальні: 

адміністрація коледжу, термін – постійно) 



3. Використовувати хмарні технології для обміну інформацією та створити 

електронну бібліотеку засобами ІТ-технологій  (Відповідальні: 

навчально-методичний кабінет, викладачі, термін – постійно) 

4. Формуючи висококласного фахівця, виховувати особистість, які 

притаманні громадська зрілість, почуття обов’язку та відповідальність 

перед суспільством і подальшого продовження навчання в ПДАТУ 

випускників коледжу не менше 50% (Відповідальні: адміністрація 

коледжу, викладачі, термін – постійно) 

5. Удосконалювати інноваційні технології навчання та запроваджувати 

інноваційні форми і методи виховання, які відповідають інтересам 

особистості, сприяють самопізнанню, самовираженню, 

самоутвердженню і саморозвитку (Відповідальні: директор коледжу, 

викладачі, термін – постійно). 

 

 

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 

 

 

 

 

 


