
Рішення  

 Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 28.09.2017 року 

 

1 Результативність і шляхи вдосконалення профорієнтаційної роботи 

колективу університету відповідно до нових Умов прийому студентів в 2018 

році (Доп. перший проректор Гаврилянчик Руслан Юрійович) 

 

Вирішили:  

1. Інформацію першого проректора Гаврилянчика Р.Ю. з питання 

результативність і шляхи вдосконалення профорієнтаційної роботи 

колективу університету відповідно до нових Умов прийому студентів в 2018 

році; 

2. Включити в рейтингову систему розподілу ставок бали за 

профорієнтаційну роботу НПП (відповід. Гаврилянчик Р.Ю., термін: 30 

грудня 2017 року). 

3. Заповнювати реєстр навчальних закладів регіону інформацією щодо 

зустрічей з абітурієнтами (відповід. зав. кафедри, термін: щотижня протягом 

року). 

4. Забезпечити рекламу університету в газетах, по радіо, онлайн – ресурсах, 

білбордах. (відпов. Лапчинський В.В., термін: до липня 2018 року). 

5. Розробити проект Правил прийому до університету в 2018 році із 

врахуванням всіх особливостей Умов прийому до ВНЗ України в 2018 році та 

довести всі деталі НПП університету (відповід. Лапчинський В.В., термін: до 

1 грудня 2017 року). 

6. Провести День відкритих дверей з участю всіх коледжів (відповід. Гуцол 

Т.Д., директора коледжів, термін: 26 жовтня 2017 року). 

7. Приймати участь в профорієнтаційних заходах (ярмарках професій) не 

лише Хмельницької, але і Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, 

Вінницької областей (відповід. Гуцол Т.Д., декани, термін: протягом року). 

8. Залучати випускників коледжів і шкіл до університетських конференцій 

олімпіад, турнірів, конкурсів (відповід. заст. деканів з наукової роботи, 

термін: протягом року). 

9. Залучати учасників Малої Академії Наук до участі у студентських 

конференціях, які проводяться в університеті (відповід. заст. деканів з 

наукової роботи, термін: протягом року). 

 



2.Про ефективність роботи бібліотеки університету по забезпеченню 

освітнього процесу і естетичного виховання студентів. (Доп. завідувач 

бібліотеки Циганок Ольга Миколаївна) 

 

Вирішили:  

1. Інформацію зав. наукової бібліотеки Циганок О.М. з питання Про 

ефективність роботи бібліотеки університету по забезпеченню освітнього 

процесу і естетичного виховання студентів прийняти до відома. 

2. З метою забезпечення якісної підготовки фахівців постійно проводити 

роботу по книгозабезпеченню навчального процесу (відповід. зав. бібліотеки 

Циганок О.М., пров. бібліотекар Юрачковська Н.В.) 

3. Розпочати роботу по переведенню розділу книжкового фонду бібліотеки: 

суспільно-політичні науки, економіка з ББК на УДК (згідно постанови КМ 

України від 22 березня 2017 р) (відповід. пров. бібліотекар Юрачковська 

Н.В., термін: 2017-2018 н.р.) 

4. Вести роботу по наповнення університетського Репозитарію та активному 

використанню його користувачами (відповід. зав. бібліотеки Циганок О.М., 

термін: постійно) 

5. З метою патріотичного, культурного, естетичного виховання молоді 

проводити активну культурно-масову роботу, залучаючи до неї студентство 

(відповід. зав. бібліотеки Циганок О.М.,  пров. бібліотекар Рудик В.І.,термін: 

постійно) 

 

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 


