
Рішення 

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 23 грудня 2020 року 

 

1. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Бучацький 

фаховий коледж ПДАТУ» за 2019-2020 н.р. (доп. директор коледжу Леськів 

Ігор Юрійович) 

 

ВИРІШИЛИ: Визнати роботу директора ВСП «Бучацький фаховий 

коледж ПДАТУ», Леськіва Ігора Юрійовича, незадовільною та 

рекомендувати ректору розірвати контракт з директором коледжу. 

 

 

2. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Кам’янець-

Подільський фаховий коледж ПДАТУ» за 2019-2020 н.р. (доп. в.о. директора 

коледжу Новак Микола Миколайович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Роботу «ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий 

коледж ПДАТУ» за звітній період вважати задовільною, звіт - затвердити.  

2. Прийняти участь у спільних профорієнтаційних заходах з обласними 

та районними центрами зайнятості (термін виконання – згідно узгоджених 

графіків роботи; відповідальні – завідувачі відділеннями та голови циклових 

комісій). 

3. Удосконалювати роботу щодо використання у навчальному 

процесі інформаційно-комунікативних технологій дистанційного навчання з 

використанням системи Discord (термін виконання – протягом року; 

відповідальні – голови циклових комісій, адміністратор сайту Коледжу). 

4. Завершити підготовку матеріалів та пройти процедуру атестації 

робітничих професій (термін виконання – березень 2021 року; відповідальні – 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувачі 

відділеннями). 

5. Активізувати роботу предметних комісій загальноосвітніх дисциплін 

по підготовці студентів ІІ курсу до ЗНО (термін виконання – постійно; 

відповідальні – голови циклових комісій). 

6.  Продовжити роботу по матеріальному забезпеченню та 

встановленню протипожежного обладнання у навчально-виробничому 

комплексі Коледжу (термін виконання – протягом року, відповідальні – 

головний бухгалтер, заступник директора з адміністративно-господарської 

частини, інженер з охорони праці). 



3. Розгляд і затвердження правил прийому до університету у 2021 році  (доп. 

відповідальний секретар приймальної комісії Семенов Олександр 

Михайлович)  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити «Правила прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті в 2021 році»  

2. «Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Подільському державному аграрно-технічному університеті в 2021 році» 

внести до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 

(Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії; адміністратор 

ЄДЕБО. Термін виконання: до 31 грудня 2020 року). 

 

 

4. Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності ПДАТУ за результатами 

першого семестру 2020-2021 н.р. (доп. керівник НМЦЗЯВО Волощук Віталій 

Ростиславович) 

   

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію керівника навчально-методичного центру 

забезпечення якості вищої освіти Волощука В.Р. прийняти до відома. 

2. Провести роботу щодо покращення методичної роботи НПП 

структурних підрозділів Університету в системі Moodle. (Відповідальні: 

декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр, керівник НМЦ 

ЗЯВО Волощук В.Р.). 

3. Розробити графік проведення анкетування здобувачів вищої освіти, 

щодо моніторингу якості викладання НПП в університеті (Відповідальні: 

керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р., сектор навчально-методичного та 

організаційного забезпечення якості освіти в університеті). 

4. Надати пропозиції для розгляду на НМР університету про внесення 

змін в рейтинг НПП за результатами проведення анкетування здобувачів 

вищої освіти, щодо моніторингу якості викладання НПП в університеті. 

(Відповідальні: керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р.). 

 

 

 

Секретар вченої ради       О.Т. Кобернюк 

 


