
 Рішення  

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету 

від  28 березня  2019 року 

 

1. Про інтеграцію наукової, освітньої діяльності і міжнародного 

співробітництва університету та шляхи її вдосконалення щодо збільшення 

надходжень від госпдоговірних тематик (доп. проректор з навчальної, 

науково-інноваційної та міжнародної діяльності Білик Тетяна Леонівна) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію проректора з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності прийняти до відома. 

2. Вишукувати і розвивати нові напрями фундаментальних та 

прикладних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки 

і техніки України (відповідальні: декани факультетів, директор інституту, 

зав. кафедри;  термін: постійно). 

3. Розширювати джерела залучення коштів за допомогою 

госпдоговорів, надання науково-консультаційних послуг кожною кафедрою 

через систему грантів, благодійних фондів, державних і приватних 

організацій, установ, тощо (відповідальні: декани факультетів, директор 

інституту, зав. кафедри;  термін: постійно) 

4. Брати участь у виконанні державних науково-технічних програм 

(відповідальні: декани факультетів, директор інституту, зав. кафедри;                

термін: постійно) 

5. Активізувати участь співробітників університету у міжнародних та 

вітчизняних конкурсах наукових проектів із залученням студентів до їх 

виконання (відповідальні: проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності, декани факультетів, директор інституту, зав. 

кафедри; термін: постійно) 

6. Поглиблювати співпрацю з провідними вченими інших науково-

дослідних, проектних і освітніх закладів України та Європи за пріоритетними 

напрямами наукових досліджень шляхом реалізації спільних науково-

дослідних проектів, проведення наукових і науково-технічних заходів, 

публікації наукових праць (відповідальні: проректор з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності, декани факультетів, директор 

інституту, зав. кафедри; термін: постійно) 

7. Посилити роботу в університеті з підготовки і публікації результатів 

наукових досліджень у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science 

(відповідальні: проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 



діяльності, декани факультетів, директор інституту, зав. кафедри; термін: 

постійно) 

 

 

2. Оцінка ефективності освітньо-педагогічної діяльності Бучацького 

коледжу і шляхи її покращення (доп. директор коледжу Леськів Ігор 

Юрійович) 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора коледжу Леськіва І.Ю. про 

ефективність освітньо-педагогічної діяльності Бучацького коледжу 

Подільського ДАТУ взяти до відома. 

2. Педагогічному колективу підвищувати результативність освітньо-

педагогічного процесу з метою забезпечення якості навчання та підготовки 

спеціалістів (відповідальний: Семенків М.Ю. – заступник директора з 

навчально-виховної роботи; термін: постійно) 

 

3. Провести моніторинг популярності та затребуваності професій на 

ринку праці для виявлення нових спеціальностей, що є актуальними в 

процесі стрімкого розвитку прогресивного суспільства, для аналізу 

можливостей їх ліцензування в навчальному закладі, з метою розширення 

контингенту студентів та урізноманітнення галузей підготовки 

(відповідальний: директор коледжу; термін: до 2021 року) 

 

 

 

 

 


