Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 23.09.2014 року
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 2014-2015 навчальний рік
№
Місяць
Зміст питань рекомендованих до розгляду Відповідальний
п/п проведення
за підготовку
1
серпень
1.
Підсумки
роботи
колективу
В.о. ректора,
Подільського
державного
аграрнопрофесор
технічного університету за 2013 – 2014 Іванишин В.В.
навчальний рік та завдання на 2014-2015
навчальний рік.
2. Підсумки роботи приймальної комісії в Відповідальний
2014 році і завдання по прийому
секретар
студентів в 2015 році.
приймальної
комісії доцент
Чубайко О.В.
3. Розгляд і затвердження плану роботи
Учений
Вченої ради університету на 2014-2015 секретар, доцент
навчальний рік
Печенюк В.І.
2
вересень
Підсумки роботи з організації навчальноПроректор з
виховного процесу в університеті в 2014навчально2015 н.р.
наукової
роботи, доцент
Збаравська Л.Ю.
Директор
Про
стан
організації
навчальноколеджу
виховного процесу в коледжі ПДАТУ і
Муравка Т.П.
перспективи розвитку
Ефективність роботи наукової бібліотеки Зав. науковою
бібліотекою
ПДАТУ в забезпеченні навчальноЦиганок О.М.
виховного процесу
Перший
Про укладання угод з агроформуваннями
проректор з
на
підготовку
фахівців
і
науковопрацевлаштування випускників
інноваційної та
міжнародної
діяльності,
доцент
Дуганець В.І.
3
жовтень
1. Ефективність організації навчальноДекан
виховного процесу на економічному економічного

4

листопад

5

грудень

факультеті ПДАТУ, шляхи стабілізації та факультету, доц.
розвитку
Рудик В.К.
2. Стан організації навчально-виховного
Директор
процесу в Снятинському коледжі ПДАТУ
коледжу
Гуменюк Я.В.
3. Про організацію профорієнтаційної
Перший
роботи по забезпеченню прийому
проректор з
студентів в 2015 році
науковоінноваційної та
міжнародної
діяльності,
доцент
Дуганець В.І.
4. Присвоєння вчених звань
Учений
секретар, доцент
Печенюк В.І.
Ефективність організації навчальноДиректор
виховного процесу в інституті механізації
ІМЕСГ,
і електрифікації сільського господарства
професор
Бендера І.М.
Про
роботу
адміністративноПроректор з
господарської частини університету по
навчальнопідготовці до зимового сезону та
науковозавдання з тепло і енергозабезпечення
виробничих
питань,
розвитку і
адміністративно
-господарської
діяльності
Місевич С.В.
Стан організації навчально-виховного
Директор
процесу в Кіцманському технікумі
технікуму
ПДАТУ
Філіпчук Ю.М.
Розгляд і затвердження правил прийому
Перший
до університету на 2015 рік
проректор з
науковоінноваційної та
міжнародної
діяльності,
доцент
Дуганець В.І.
. Про ефективність роботи ботанічного
саду ПДАТУ та шляхи покращення
. Про роботу навчально-наукового саду

Директор
ботсаду
Когут В.В.

6

січень

7

лютий

університету із забезпечення навчального Зав. навчальнопроцесу і виробництва плодоовочевої науковим садом
продукції
Долід О.І.
. Стан роботи колективу університету з
Проректор з
підвищення кваліфікації і стажування
педагогічноНПП, фахівців і післядипломної освіти
виховної
роботи,
післядипломної
освіти та
дорадництва,
доцент
Гуцол Т.Д.
. Про стан і заходи щодо подальшого
Зав. відділом
впровадження інформаційних технологій
в навчальний процес
Марчишин А.А.
Звіт ректора університету про
Ректор,
діяльність за 2014 рік
професор
Іванишин В.В.
Головний
Розгляд і затвердження фінансового
бухгалтер
звіту за 2014 рік і плану фінансової
Громик Т.О.
діяльності на 2015 р.
Голова
Про
роботу
студентського
студентського
парламенту університету
парламенту
Учений
Присвоєння вчених звань
секретар, доцент
Печенюк В.І.
. Стан наукової і міжнародної діяльності
Перший
університету та шляхи їх покращення
проректор з
науковоінноваційної та
міжнародної
діяльності,
доцент
. Підсумки навчально-виховної роботи Дуганець В.І.
університету за І семестр 2014-2015
Проректор з
навчального року і шляхи його
навчальнопокращення
наукової
роботи, доцент
. Ефективність організації навчально- Збаравська Л.Ю.
Директор
виховного процесу в Бучацькому коледжі
коледжу
ПДАТУ
Леськів І.Ю.
. Про підвищення ефективності співпраці
Ректор,
адміністрації і органів студентського
самоврядування університету
професор

8

9

10

березень

квітень

травень

Про
роботу
науково-дослідного
господарства «Поділля» і перспективи
розвитку
Ефективність організації навчальновиховного
процесу
в
інституті
агротехнологій і природокористування
Про роботу науково-дослідного інституту
круп’яних культур ім. Алексеєвої О.С. і
шляхи її покращення
Програма і план заходів щодо інтеграції
університету в Європейський простір
освіти
Ефективність організації навчальновиховного
процесу
на
факультеті
ветеринарної медицини і перспективи
розвитку
Оцінка педагогічної діяльності колективу
Шепетівського коледжу ПДАТУ і шляхи
її покращення
Стан і завдання із проведення навчальновиробничих практик в університеті та
працевлаштування випускників
Про ефективність роботи спеціалізованих
рад в університеті
. Про стан навчально-методичної роботи
на
біотехнологічному
факультеті
університету та шляхи її вдосконалення
. Стан охорони праці і пожежної безпеки в
університеті і завдання по їх поліпшенню
. Оцінка педагогічної діяльності колективу
Хотинського технікуму ПДАТУ і
перспективи розвитку
. Присвоєння вчених звань

11

червень

Іванишин В.В.
Директор
Яколюда С.М.
Директор
інституту,
доцент
Зеленський В.А.
Директор,
к. с.-г. н.
Бурдига В.М.
Ректор,
професор
Іванишин В.В.
Декан
факультету,
доцент
Горюк В.В.
Директор
коледжу
Тетеря І.А.
Зав. відділом
Яжук І.С.
Вчені секретарі
Хоміна В.Я.
Печенюк А.В.
Декан
біотехнологічно
го факультету,
доц. Гончар В.І.
Начальник
відділу охорони
праці
Директор
технікуму
Назаренко В.Г.
Учений
секретар, доцент
Печенюк В.І.
Директор
технікуму

Аналіз
стану
роботи
колективу
Новоушицького технікуму ПДАТУ і
перспективи розвитку
Підсумки спортивно-масової роботи в Викладач Хрунь

університеті та завдання з її покращення
Про стан виховної роботи в університеті і
шляхи її поліпшення

Проректор з
педагогічновиховної
роботи,
післядипломної
освіти та
дорадництва,
доцент
Гуцол Т.Д.
Зав.
Про ефективність роботи докторантури і
аспірантурою
аспірантури
Білик Т.Л.
Примітка: вибори по конкурсу проводяться по мірі готовності документів.
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І.

