Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 27.11.2014 року
1. Про роботу і завдання інституту післядипломної освіти на
перспективу (доп. проректор з педагогічно-виховної роботи,
післядипломної освіти та дорадництва, доцент Гуцол Т.Д.).
Ухвалили:
 Звіт проректора з педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти
та дорадництва Гуцола Т.Д. «Про роботу інституту післядипломної освіти та
дорадництва» вважати задовільним.
 Затвердити План-графік підвищення кваліфікації та стажування *
науково-педагогічних працівників університету на 2015 рік.
 З метою надання науково-методичної допомоги ВНЗ І-П рівнів
акредитації, відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічних (педагогічних) працівників» організувати
підвищення кваліфікації у формі стажування викладачів коледжів та
технікумів на базі кафедр університету.
 Затвердити та погодити в установленому порядку з Департаментом
агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації навчальнотематичні плани з підвищення кваліфікації кадрів АПК, відповідно до
орієнтовно-професійних програм на 2015 рік.
 Розробити комплекси методичного забезпечення за усіма напрямами
підвищення кваліфікації кадрів АПК, згідно доведених науково-методичним
центром «Агроосвіти» орієнтовно-професійних програм.
 Активізувати практику надання освітніх послуг іншим закладам і
організаціям в напрямі підвищення кваліфікації на підставі укладених
договорів.
 Організувати навчання з охорони праці для посадових осіб та
працівників усіх підрозділів університету.
 Організувати курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних
та педагогічних працівників з інноваційних педагогічних технологій.
 Розширити напрями перепідготовки із здобуття другої вищої освіти.
2. Стан організації навчально-виховного процесу на факультеті
ветеринарної медицини і завдання на перспективу (доп. декан
факультету, доцент Горюк В.В.)
Ухвалили:
- Звіт про роботу колективу ветеринарного факультету вважати
задовільним.
- Проводити набір і підготовку студентів відповідно до державного
замовлення та договірних зобов’язань.

- Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини, які б користувалися попитом у всіх галузях
народного господарства.
- Покращити науково-дослідну та методичну роботу на факультеті.
- Прийняти участь у міжнародному співробітництві університету.
- Вивчити попит на спеціальність “Ветеринарна медицина” на
ринку праці і сприяти працевлаштуванню випускників.
- Активно включитися у розробку та впровадження в навчальний
процес факультету ветеринарної медицини середовища Мооdlе.
- Провести студентську конференцію (квітень2015р.)
- Провести Всеукраїнську викладацьку конференцію (травень
2015р.).
- Розширити список сільськогосподарських і інших підприємств різних форм власності для надання їм консультативної допомоги
через заключения госпдоговірних тематик.
- Забезпечити роботу зооветеринарної клініки університету,
збільшити продуктивне стадо та розширити віварій факультету і
пасіки.
3. Про стан організації навчально-виховного процесу в коледжі ПДАТУ
і перспективи розвитку (доп. директор коледжу Муравка Т.П.).
Ухвалили:
- Звіт про роботу колективу технікуму вважати задовільним.
- Мобілізувати зусилля колективу на впровадження закону України
«Про вищу освіту». Відповідальні: дирекція коледжу.
- Більш повно використовувати в навчальному процесі нові форми
навчальних занять: такі, як лекції-конференції, діалоги, диспути,
тренінги, пошукові семінари, круглі столи, ділові ігри, рольові ігри
із застосуванням інтерактивних методів навчання. Відповідальні:
завідуюча навчально-методичним відділом, голови циклових
комісій.
- Щорічно для-покращення матеріально-технічної бази залучати
кошти спеціального фонду. Відповідальні: головний бухгалтер
коледжу Мосендз В.В.
- Активніше використовувати можливості для покращення
практичної підготовки студентів. Відповідальні: заступник
директора з навчально-практичної роботи Прокопов І.І.
- Приймати більш активну участь в загально-університетських
заходах. Відповідальні: завідувачі відділами
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І.

