Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 13.11.2014 року
1. Про організацію профорієнтаційної роботи по забезпеченню прийому
студентів в 2015 році (доп. відповідальний секретар приймальної
комісії, доцент Чубайко О.В.).

















Ухвалили:
Створити в Університеті Центр профорієнтації і кар'єри, метою якого буде
проведення профорієнтаційної роботи, створення позитивного іміджу
Університету, залучення до вступу в університет випускників навчально
виховних комлексів, коледжів і технікумів, та пропозиція вакансій на
регіональному ринку праці; Або як інший варіант - створити постійно діючі
творчі (чи аналітичні) групи викладачів інститутів та факультетів для
проведення ними агітаційних та рекламних заходів.
Розробити програму профорієнтаційної роботи в Подільському ДАТУ на 20152016 рр. з обов'язковим планом заходів і звіту щодо проведення
профорієнтаційної роботи інститутів та факультетів Університету, та
заповненням анкети абітурієнта;
Сформувати за напрямами базу данних випускників технікумів та коледжів які є
структурними підрозділами Університету (Коледж ПДАТУ, Бучацький коледж
ПДАТУ, Шепетівський технікум ПДАТУ, Новоушицький технікум ПДАТУ,
Хотинський технікум ПДАТУ, Кіцманський технікум ПДАТУ, Снягинський
технікум ГІДАТУ), провести зустрічі з директорами для узгодження заходів
щодо профорієнтаційної роботи та розробки механізмів залучення випускиків
коледжів та технікумів, які входять до структури ПДАТУ;
Створити банк даних успішних випускників;
Укласти угоди про співпрацю з управліннями освіти і науки міських рад та
районних
державних
адміністрацій
Хмельницької,
Чернівецької,
Тернопольської, Івано-Франківської областей;
Здійснити редізайн офіційного сайзу Університету;
Відділу міжнародних зв‘язків на головній сторінці офіційного сайгу
Університету розробити інформацію щодо існуючих пропозицій закордонних
практик в Університеті;
Створити відео га медіа пропозиції про Університет - завдяки співробітництву із
засобами масової інформації, участі у профорієнтаційних програмах на
обласному телебаченні, телеканалі «Поділля ТУ» районних радіомережах і
друкованих виданнях;
Створити групу випускників та студентів Університету в соціальних мережах
(“Фейсбук”, «В Контакті», «Однокласники»);
Проводити виїздні Дні відкритих дверей інститутів і факультетів;
Регулярно обговорювати питання профорієнтаційної роботи на засіданнях
Вчених рад інсзнтутів та факультетів;
Для популяризації Університету систематично проводити турніри серед

технікумів та коледжів західного регіону України;
 Активізувати процес залучення до профорієнтаційної роботи студентського
самоврядування.
 Ведення постійної співпраці факультетів та інститутів з роботодавцями та
органами влади;
2. Підсумки роботи навчально-наукового саду із забезпечення навчального
процесу і виробництва плодоовочевої продукції (доп. завідувач
навчально-науковим садом Долід О.І.)
Ухвалили:
 Інформацію прийняти до відома і признати роботу задовільною;
 Доручити завідувачу навчально-науковим садом Долід О.І. розробити до 1
березня 2015 року конвеєр для надходження плодоовочевої продукції в саду
в студентській їдальні з весни до осені;
 Закласти промислові насадження смородини чорної не менше 1 га;
 Просити ректора виділити для саду трактор і розглянути питання про штат
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І.

