
Рішення 

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 26 вересня 2019 року 

 

1. З питання «Профорієнтаційна робота – запорука успішного майбутнього 

Подільського державного аграрно-технічного університету» (доп. проректор 

з навчальної роботи, професор Ясінецька Ірина Анатоліївна) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію проректора з начальної роботи ПДАТУ 

прийняти до відома. 

2. Затвердити плани профорієнтаційної роботи кафедр і 

факультетів/інститутів на 2019/2020 н. р. 

Відповідальні: Декани факультетів, директори інститутів, завідувачі 

кафедр. 

Термін 

виконання: 

 

до 11.10.2019 

3. Проведення Днів відкритих дверей на території університету. 

Організація виставок досягнень кафедр, факультетів, інститутів. 

Відповідальні: Проректор з навчальної роботи, проректор з науково-

педагогічної і виховної роботи, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр  

Термін 

виконання: 

 

протягом навчального року  

4. Здійснення організаційних заходів щодо набору слухачів на 

підготовчі курси. Організація занять щодо підготовки учнів ЗНЗ до ЗНО, 

здобувачів ОС «Бакалавр» до здачі ЄВІ з іноземної мови при вступі в 

магістратуру.  

Відповідальні: Директор навчально-наукового центру підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

Термін 

виконання: 

 

жовтень 2019 – квітень 2020 року  

5. Залучення школярів та учнів професійно-технічних навчальних 

закладів до підготовки робіт МАН, університетських конференцій, олімпіад, 

конкурсів, турнірів на базі ПДАТУ. 

Відповідальні: Проректор з навчальної роботи, проректор з 

навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 

діяльності, декани факультетів, директори інститутів, 

завідувачі кафедр. 

Термін 

виконання: 

 

протягом навчального року  



6. Залучення студентського активу та творчих колективів 

університету до профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, 

президент студентського парламенту, заступники 

деканів факультетів/директорів інститутів з виховної 

роботи. 

Термін 

виконання: 

 

протягом навчального року  

7. Проведення семінару щодо Правил прийому до ПДАТУ у 2020 

році для відповідальних за профорієнтаційну роботу.  

Відповідальні: Відповідальний секретар приймальної комісії, 

юрисконсульт. 

Термін 

виконання: 

 

грудень 2019 року  

8. Формування бази потенційних абітурієнтів ПДАТУ. Підготовка 

щомісячних звітів про підсумки профорієнтаційної роботи кожним 

структурним підрозділом ПДАТУ. 

Відповідальні: Проректор з навчальної роботи, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр, керівники 

інших структурних підрозділів ПДАТУ. 

Термін 

виконання: 

 

жовтень 2019 – червень 2020 року 

9. Проведення спільних профорієнтаційних заходів з обласним та 

міським центрами зайнятості, з обласними та районними органами в сфері 

управління освіти. 

Відповідальні: Проректор з навчальної роботи, проректор з науково-

педагогічної і виховної роботи, декани факультетів, 

директори інститутів.  

Термін 

виконання: 

 

протягом навчального року  

10. Проведення спільних спортивних змагань між учнями шкіл, ЗВО 

I-II р.а. та студентами ПДАТУ 

Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, 

президент студентського парламенту, кафедра 

фізичного виховання.  

Термін 

виконання: 

 

протягом навчального року  

 



2. Про стан і результати роботи адміністративно-господарської частини та 

підготовка до зимового сезону 2019-2020 н.р. (доп. проректор з навчально-

науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської 

діяльності Строяновський Василь Станіславович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію проректора з навчально-науково-

виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності 

Строяновського В.С. прийняти до відома. 

2. Розпочати опалення гуртожитків № 1,2,3 і головного корпусу відразу 

після рішення міської ради і пуску теплоносія КП «Міськтепловоденергія». 

3. Розпочати опалювальний сезон навчальних корпусів інженерно-

технічного факультету та факультету ветеринарної медицини і технологій у 

тваринництві з 1 листопада 2019 року. 

4. Протягом опалювального сезону постійно вживати заходи щодо 

економії паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах університету. 

 

 

Секретар вченої ради      О.Т. Кобернюк 

 


