
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 

28.11.2017 року 

1. Про ефективність функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти і завдання колективу університету з проведення зимової екзаменаційної сесії (доп. 

перший проректор Гаврилянчик Руслан Юрійович). 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію першого проректора Гаврилянчика Р.Ю. «Про 

ефективність функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти і 

завдання колективу університету з проведення зимової екзаменаційної сесії» прийняти до 

відома. 

2. Запровадити у 2018 році рейтингову систему оцінки науково-педагогічних 

працівників (відповідальні: Гаврилянчик Р.Ю., навчальна частина, термін травень 2018 р.) 

3. Деканам факультетів внести корективи до навчальних планів і освітніх програм з 

урахуванням сучасних потреб з підготовки високоякісних фахівців шляхом визначання 

кількості кредитів на спеціальні дисципліни (відповідальні: Гаврилянчик Р.Ю., навчальна 

частина, термін квітень 2018 р.). 

4. При проведенні зимової сесії 2017-2018 н.р. кафедрам і НПП строго дотримуватися 

положення «Про організацію навчального процесу в університеті» (відповідальні зав. 

кафедрами, термін грудень 2017 р.). 

5. Науково-педагогічним працівникам при проведенні сесії забезпечити об’єктивність 

оцінювання знань студентів із показниками загальної успішності не нижче 90% і якісних 

показників не нижче 60 % (відповідальні зав. кафедрами, термін грудень 2017 р.). 

 

2. Результативність виховної роботи з утвердженням в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції і заходи з її поліпшення 

(доп. проректор з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцол Тарас Дмитрович). 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію проректора з науково-педагогічної та виховної роботи 

Гуцола Т.Д. прийняти до відома (відповідальні наукова бібліотека, гуманітарні кафедри, 

куратори академічних груп, термін до 26 лютого 2018 р.). 

2. Активізувати моральне виховання шляхом розробки та проведення циклу 

різноманітних заходів (лекцій, бесід, семінарів, круглих столів, віртуальних уроків, 

екскурсій, дискусійних обговорень тощо) (відповідальні: наукова бібліотека, гуманітарні 

кафедри, куратори академічних груп, термін до 26 лютого 2018 р.). 

3. Розробити план та впровадити проведення виховних заходів, зокрема, Дня 

факультету, Дня кафедри із залученням до виховної роботи державних, громадських діячів, 

керівників та лідерів виробництва, ветеранів війни та праці, випускників університету 

шляхом організації відповідних зустрічей за для формування та утвердження громадської 

позиції студентів (відповідальні: декани, завідувачі кафедр, первинна профспілкова 

організація, рада ветеранів, студентське самоврядування, термін до 26 лютого 2018 р.). 

4. Створювати умови для розвитку студентських ініціатив, молодіжних громадських 

організацій, волонтерського руху, творчих груп за інтересами (відповідальні: заступники 

деканів з виховної роботи, куратори академічних груп, керівники творчих колективів, 

термін, постійно). 

 

3. Стан і перспективи освітньо-педагогічної діяльності Шепетівського коледжу (доп. 

директор коледжу Тетеря Ігор Анатолійович). 



ВИРІШИЛИ: 1. Стан освітньо-педагогічної діяльності Шепетівського коледжу 

визнати задовільним. 

2. Активізувати роботу щодо використання у навчальному процесі інформаційно, 

комунікаційних технологій (відповідальний дирекція, термін 2018-2019 н.р.). 

3. Завершити формування електронного середовища коледжу (відповідальний 

дирекція, термін до травня 2018 р.) 

4. Провести узгодження навчальних планів спеціальностей коледжу із 

спеціальностями університету з метою вступу випускників коледжу до університету на 

скорочений термін навчання – 2 роки (відповідальний директор коледжу та навчальна 

частина ПДАТУ, термін до 1 червня 2018 р.). 

5. Поліпшити профорентаційну роботу у загальноосвітніх закладах та ПТУ 

Шепетівського, Славутського, Полонського, Ізяславського, Бівлогірського, 

Теофіпольського та Старокоятянтинівського районів з метою виконання ліцензованих 

обсягів прийому студентів в 2018 році (відповідальний адміністрація коледжу, термін до 1 

липня 2018 року.). 

6. Контроль за виконання покласти на директора коледжу, члена вченої ради Тетерю 

І.А. 

 

4. Про роботу колективу ботанічного саду із забезпечення освітнього процесу і пошуку 

нових форм науково-виробничої діяльності з метою отримання додаткових джерел 

фінансування (доп. директор ботанічного саду Когут Василь Васильович). 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора ботанічного саду Когута В.В. про роботу 

колективу ботанічного саду із забезпечення освітнього процесу і пошуку нових форм 

науково-виробничої діяльності з метою отримання додаткових джерел фінансування 

прийняти до відома. 

2. Спільно з факультетом агротехнологій і природокористування створити студії 

флористики і ландшафтного дизайну (відповідальний Когут В.В., Гаврилюк В.В., термін: 

березень 2018 р.). 

3. Для вирощування і збільшення асортименту розсади квіткової продукції провести 

ремонт теплиці №3. (відповідальний Когут В.В., Строяновський В.С., термін: березень 2018 

р.) 

4. Створити колекційну ділянку хризантем (відповідальні Когут В.В., термін: травень 

2018 р.). 

5. Контроль за виконання рішення покласти на проректора Строяновського В.С. 

 

Секретар вченої ради, доцент В.І. Печенюк 

 


