
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 24.09.2015 року 
 

1. Про організацію профорієнтаційної роботи в регіоні діяльності 
університету по забезпеченню прийому студентів в 2016 році (доп. 
перший проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності, 
доцент Гаврилянчик Р.Ю.). 
 
Ухвалили:  
 Інформацію першого проректора ПДАТУ прийняти до відому. 
 Провести день відкритих дверей з участю всіх коледжів 22 
жовтня. 
 Закріпити регіон за факультетами відповідно до розподілу 
районів. 
 Приймати участь у профорієнтаційних заходах (ярмарках 
професій) не лише Хмельницької але і Тернопільської, Чернівецької, 
Івано- Франківської, Вінницької областей. 
 Створити реєстр навчальних закладів регіону 
 Деканам щомісяця звітувати про проведенні заходи за минулий 
місяць і план на майбутній до 30 числа з фотофіксацією. 
 Залучати випускників шкіл і коледжів до університетських 
конференцій, олімпіад, турнірів, конкурсів. 
 Проводити профорієнтаційні іспиті у технікумах-коледжах 
ПДАТУ. 
 Підготовити та оновити профорієнтаційні матеріали для сайту. 
 Розробити пробні зразки рекламної продукції і забезпечити 
достатній рівень її креативності; розповсюджувати цю продукцію в 
процесі профорієнтаційної роботи (дошки оголошень навчальних 
закладів тощо). 
 Залучення учасників Малої Академії Наук до участі в 
студентських науково-практичних конференціях, які проводяться в 
університеті. 
 Підготовка статті рекламного характеру і публікація її в 
обласній газеті. 
 Звіт про наукову і міжнародну діяльність університету та шляхи 
їх покращення (доп. перший проректор з науково-інноваційної та 
міжнародної діяльності, доцент Гаврилянчик Р.Ю.) 
 

2. Про систему внутрішнього забезпечення  якості підготовки фахівців в 
ПДАТУ (доп. проректор з навчально-науковової роботи, доцент 
Збаравська Л.Ю.) 
 
Ухвалили:  

 Прийняти інформацію проректора з навчально-наукової роботи 



Збаравської Л.Ю. про «Про систему забезпечення внутрішнього 
контролю якості підготовки фахівців» до відома і роботу оцінити 
задовільною. 

 На засіданнях вчених рад факультетів, засіданнях кафедр 
проаналізувати рівень підготовки студентів, сконцентрувавши увагу на 
підвищенні якості змісту підготовки відповідно до вимог чинних 
нормативних документів. Декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін: до 15 листопада 2015 р. 

 Посилити контроль за організацією та дотриманням графіка освітнього 
процесу, виробничою дисципліною викладачів та студентів, виконанням 
навчальних планів та програм. Декани факультетів, завідувачі кафедр, 
керівник навчально-методичного відділу. Термін: постійно 

 Посилити роботу, спрямовану на розміщення електронних версій 
навчально-методичних матеріалів, інших видань на сайті університету. 
Проректор з навчально-наукової роботи, керівник навчально-методичного 
відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: до 1 грудня 
2015р. 

 Навчальному відділу університету розробити Програму заходів із 
забезпечення якості освіти у Подільському державному аграрно-
технічному університеті, яка б, зокрема, передбачала: 

o запровадження на факультетах постійно діючої системи 
моніторингу якості освіти; 

o обов’язковість врахування результатів моніторингу якості освіти 
при розробці та корекції навчальних планів і програм; 

o обов'язкове впровадження автоматизованої системи «Деканат»; 
створення загальноуніверситетського банку завдань для контролю 
знань студентів; 

o проведення регулярних соціологічних досліджень ставлення й 
оцінки навчального процесу з боку усіх його учасників. 

Проректор з навчально-наукової роботи, керівник навчально-методичного 
відділу. Термін: до 1 квітня 2016р. 

 Забезпечити викладання наукових лекцій, викладання професійних 
дисциплін провідними науковцями, проведення виїзних навчально- 
практичних семінарів, стажування викладачів, організацію навчальної 
та виробничої практики студентів у науково-дослідних, виробничих 
підрозділах та провідних агропідприємствах тощо. Декани 
факультетів, завідувачі кафедр, керівник навчально-методичного 
відділу.  

Термін: постійно. * 
 Підготувати з усіх нормативних навчальних дисциплін засоби 

діагностики якості навчання у тестовій формі. Ширше 
використовувати перевірку якості знань студентів з використанням 
тестових технологій при поточному та підсумковому контролях. 
Завідувачі кафедр, керівник навчально-методичного відділу Термін: до 1 



травня 2016 
 З метою покращення фахової майстерності випускників навчальним 

підрозділам розробити систему обліку їх працевлаштування та 
опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців. Декани 
факультетів, завідувачі кафедр, відділ працевлаштування студентів. 
Термін: до 1 травня 2016 р. 

 
 

3. Розгляд і затвердження плану роботи Вченої ради на 2014-2015 
навчальний рік (доп. вчений секретар, доцент Печенюк В.І.). 
 

Ухвалили: Затвердити план роботи Вченої ради Подільського державного 
аграрно-технічного університету на 2015-2016 навчальний рік 

 
 

 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 

 

 

 

 


