Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 26.06.2015 року
1. Про роботу студентського парламенту університету (доп. президент
студентського парламенту Гурома С.А.)
Ухвалили:
 Інформацію про роботу студентського парламенту університету
прийняти до відома і роботу визнати задовільною.
 Розробити нове Положення про студентський парламент ПДАТУ
 Продовжити роботу з адаптації студентського самоврядування до
вимог нового «Закону про освіту».
 Здійснювати постійний контроль за виконанням Перспективного
плану роботи студентського парламенту ПДАТУ
2. Ефективність організації навчально-виховного процесу на факультеті
агротехнологій і природокористування (доп. в.о. декана факультету,
декан Зеленський В.А.)
Ухвалили:
 Інформацію
в.о.
декана
факультету
агротехнологій
і
природокористування Зел енського В.А. прийнята до відома, а роботу
колективу вважати задовільною.
 З
метою
удосконалення
навчально-виховного
процесу
рекомендувати
 факультету агротехнологій і природокористування:
 розробити комплекс заходів спрямованих на підвищення рівня
володіння студентами і викладачами іноземними мовами;
 активізувати зв’язки з іноземними партнерами з метою отримання
міжнародних освітніх і наукових грантів та участі у програмах обміну
науково-педагогічними працівниками і студентами;
 створити не менш 2-3 баз практичної підготовки студентів в кожній
з областей зони діяльності університету (Хмельницька, Чернівецька,
Тернопільська, Івано-Франківська) в розвинутих, технологічно
оснащених сільськогосподарських підприємствах та установах;
 здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів факультету
виходячи з потреб навчального процесу, у тому числі шляхом
проходження цільової їх підготовки в аспірантурі і докторантурі за
окремими науковими спеціальностями в інших вищих навчальних
закладах або наукових установах;
 розширити тематику наукових досліджень з урахуванням
актуальних запитів виробництва на підставі відповідних угод з
підприємствами, компаніями-виробниками (засобів захисту рослин,
добрив, насіння) про наукову розробку або науковий супровід в рамках

госпдоговірних тем.
3. Про стан навчально-виховної роботи в Новоушицькому коледжі і
перспективи розвитку (доп. директор коледжу Альльонов О.М.).
Ухвалили:
 Звіт директора Новоушицького коледжу ПДАТУ Альльонова О.М. «Про
стан навчально- виховної роботи в Новоушицькому коледжі ПДАТУ та
перспективи розвитку» взяти до відома і роботу колективу оцінити
задовільно.
 Педагогічній раді коледжу на своїх засіданнях глибоко аналізувати стан
навчально-методичної, виховної, фінансово-господарської діяльності
тощо, аналізувати причини недоліків та намітити конкретні шляхи їх
усунення.

Термін виконання: постійно.
Відповідальні: дирекція коледжу.
 Продовжити практику творчого застосування в навчальному процесі
досягнень педагогічної і галузевої науки з теорії і практики,
використання інноваційних методів і прийомів навчання, активних
інформаційних технологій для забезпечення високої якості підготовки
молодших спеціалістів коледжу.
 Термін виконання: постійно. Відповідальні: дирекція, голови циклових
комісій, викладачі.
 З метою організації і забезпечення нового набору студентів у 2015р.
адміністрації та педагогічному колективу коледжу активізувати роботу
над урізноманітненням форм профорієнтаційної роботи серед
випускників шкіл смт. Нова Ушиця та прилеглих районів.
 Термін виконання: постійно. Відповідальні: дирекція, голови циклових
комісій, викладачі. 1. Рекомендувати адміністрації коледжу брати участь
у підготовці та реалізації грантів, які фінансуються з коштів Євросоюзу.
o
Термін: постійно.Відповідальні: дирекція
коледжу.
 6. Продовжити роботу над оновленням і зміцненням навчальноматеріальної бази шляхом оснащення кабінетів і лабораторій сучасною
компостерною технікою, програмним забезпеченням, технічними
засобами навчання, наочними посібниками та впровадження ефективних
енергозберігаючих технологій.
 Термін виконання: постійно. Відповідальні: дирекція коледжу.
 2. Посилити мотивацію до науково-педагогічної діяльності, сприяти
удосконаленню професійної компетентності викладачів, заохоченню до
навчання у магістратурі, аспірантурі. Термін виконання: постійно.
Відповідальні: дирекція коледжу.
 З метою покращення якості навчання більш активно впроваджувати
інноваційні форми та методи проведення занять, застосовувати
мультимедійні засоби та нові інформаційні технології навчання.



Термін: постійно.

Відповідальний:

директор коледжу.
 З метою безперервного навчання та підготовки висококваліфікованих
кадрів орієнтувати студентів коледжу, що навчаються за спорідненими
спеціальностями ("Організація та регулювання дорожнього руху";
"Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання";
"Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та
установок"; "Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва"; "Виробництво і переробка продукції
рослинництва"; "Лісове господарство") на продовження навчання в
університеті.

Термін: постійно.
Відповідальні: дирекція
коледжу, завідувачі відділень.
 Запровадити роботу зі встановлення контактів із закордонними закладами
освіти з метою встановлення міжнародного співробітництва.

Термін: постійно. Відповідальні: дирекція
коледжу.
 Провести капітальний ремонт котельні.
 Термін виконання: 2015-2016 навчальний рік. Відповідальний: директор
коледжу.
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
проректора з науково- інноваційної та міжнародної діяльності
Гаврилянчика Руслана Юрійовича.
4.Оцінка педагогічної діяльності колективу Хотинського технікуму
ПДАТУ і перспективи
Ухвалили:
 Інформацію директора Хотинського технікуму ПДАТУ прийняти
до відому, а роботу колективу вважати задовільною.
 Покращити профорієнтаційну роботу по школах Чернівецької,
Хмельницької та Тернопільської областей.
 Забезпечити набір абітурієнтів на І курс в кількості не менше 130
чол.
 Забезпечити збільшення надходжень коштів на спецрахунок, та
благодійний рахунок технікуму.
 Викладачам спецдисциплін технікуму проходити стажування на
базі провідних підприємств АПК.
 Дирекції, педколективу відкрити дві нові спеціальності.
 Вирішити житлове питання для викладачів.
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І.

