
Рішення  

 Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 29.06.2017 року 

 
1. Про роботу колективу коледжу ПДАТУ по вдосконаленню підготовки 

фахівців,(доп. директор коледжу ПДАТУ Чубайко Олена Віталіївна) 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформаціюпро роботу колективу Коледжу ПДАТУ із вдосконалення 

підготовки фахівців прийняти до відома. 

2. Підвищити якість підготовки фахівців за рахунок удосконалення 

педагогічної майстерності педагогічних працівників та посилення 

практичної підготовки (Термін виконання: постійно; відповідальний: 

директор коледжу ПДАТУ Чубайко О.В.) 

3. Активізувати співпрацю з державними установами та комерційними 

структурами щодо участі у міжнародних, загальнодержавних та 

регіональних програмах.(Термін виконання: на протязі навчального 

року; відповідальний: директор коледжу ПДАТУ Чубайко О.В.) 

 

4. Добитися подальшого розвитку матеріально-технічної бази коледжу, 

шляхом залучення інвестицій.(Термін виконання: на протязі 

навчального року; відповідальний: директор коледжу ПДАТУ Чубайко 

О.В.) 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

Коледжу Подільського ДАТУ Чубайко Олену Віталіїївну і першого 

проректора Гаврилянчика Руслана Юрійовича. 

 

 
2. Про діяльність органів студентського самоврядування із забезпечення 

захисту прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні 

університетом, (доп. Президент студентського парламенту Іпатій 

Олександр Степанович) 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Президента Студентського парламенту ПДАТУ Іпатія 

Олександра Степановича по питанню «Про діяльність органів 

студентського самоврядування із забезпечення захисту прав та 

інтересів студентів та їх участь в управлінні університетом» прийняти 

до відома. 

 

2. Проводити роботу щодо широкого залучення студентської молоді, до 

участі в культурно-організаційних та спортивних заходах 

упозанавчальний час, залучати студентів до гурткової та секційної 



роботи. (Термін виконання: постійно; відповідальний Президент 

студентського парламенту Іпатій О.С.)  

 

3. Оновити наочну інформацію у навчальних корпусах факультетів, 

студентських гуртожитках, спрямованих на висвітлення громадського 

студентського життя. (Термін виконання: на протязі 1го семестру 2017-

2018 навчального року; відповідальний Президент студентського 

парламенту Іпатій О.С.)  

 

4. Продовжити профорієнтаційну роботу Студентського парламенту 

серед молоді міста, району та областей,зокрема на базах відокремлених 

структурних підрозділів ПДАТУ.(Термін виконання: постійно; 

відповідальний Президент студентського парламенту Іпатій О.С.)  

 

5. Організувати індивідуально-виховну роботу зі студентами, які 

прогулюють навчальні заняття,  без поважних причин, порушниками 

дисципліни, студентами, які мають академзаборгованість тощо. В 

обов’язковому порядку заслуховувати порушників дисципліни, осіб 

схильних до правопорушень на засіданнях Ради з виховної роботи, 

студентських рад факультетів, гуртожитків.(Термін виконання: 

постійно; відповідальний Президент студентського парламенту Іпатій 

О.С.)  

 

6. З метою посилення виховної та культурно-масової роботи, покращення 

побутових умов студентів, що проживають в гуртожитку, активізувати 

роботу студентських рад гуртожитків та регулярно заслуховувати їх 

діяльність з цих питань на засіданнях студентського парламенту 

університету.(Термін виконання: постійно; відповідальний Президент 

студентського парламенту Іпатій О.С.)  

 

 
3. Стан і завдання із проведення навчально-виробничих практик і 

працевлаштування випускників університету, (доп. завідуюий з 

навчальної і практичної підготовки та працевлаштування ПДАТУ 

Горіховський Максим Володимирович) 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про стан і перспективи проведення навчально-виробничих 

практик і працевлаштування випускників університету прийняти до 

відома. 

2. Заключити мінімум 3 договори про спільну діяльність з базовими 

підприємствами всім випусковим кафедрам по кожній з 4 областей 

(Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, й Чернівецька) та за 



кожною спеціальністю. ( Термін виконання: до 1го грудняі 2017 рок; 

відповідальні декани факультетів) 

3. Забезпечити проходження практичної підготовки в базових 

господарствах не менше 75% числа студентів.(Термін виконання: 

протягом навчальногороку; відповідальні – декани факультетів). 

4. Удосконалити механізм працевлаштування студентів-випускників в 

підприємствах та формуванняхрізних форм власності. (термін 

виконання: до 1го квітня 2018 року; відповідальні: проректор з 

навчально-наукової роботи, декани факультетів). 

 

4. Розгляд і затвердження «Концепції становлення і розвитку Центру 

трансферу інноваційних технологій «ХАБ - Поділля» в ПДАТУ». (доп. 

проректор з навчально-наукової роботи, доцент Печенюк Андрій 

Васильович) 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Концепцію становлення і розвитку Центру трансферу 

інноваційних технологій «ХАБ-Поділля» (ЦТІТ) в університеті. 

2. Створити при науково-дослідній частині університету спеціальний 

підрозділ «Центр трансферу інноваційних технологій «ХАБ-Поділля» 

для інноваційно-проекторно-технологічного забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів сільського господарства і сільських територій, із 

фінансуванням на 2018 рік у межах існуючого фонду, з переходом з 01 

січня 2019 року на самофінансування. Науковим керівникам ЦТІТ 

«ХАБ-Поділля» призначити доктора економічних наук, професора 

Стельмащука А.М., головного наукового співробітника науково-

дослідної частини університету. 

3. Доручити Стельмащуку А.М. розробити і подати на затвердження 

«Положення про Центр трансферу інноваційних технологій «ХАБ-

Поділля»», а також обгрунтований організаційно-економічний 

механізм процесу переходу функціонування ЦТІТ на засади 

самофінансування.(Термін виконання – до 1го грудня; відповідальний 

– Стельмащук А.М.) 

4. Доручити Стельмащуку А.М. організувати проведення в університеті у 

жовтні 2017р. семінару-конференції з нагоди відкриття ЦТІТ «ХАБ-

Поділля», з участю фахівців Національної мережі трансферу інновацій. 

( Термін виконання – до 20го жовтня 2017 року; відповідальний – 

Стельмащук А.М.) 

 

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 


