Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 27 грудня 2019 року
1. Розгляд і затвердження правил прийому на навчання до університету у
2020 році (доп. відповідальний секретар приймальної комісії, доцент
Семенов Олександр Михайлович)
ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити «Правила прийому на навчання до
Подільського державного аграрно-технічного університету у 2020 році».
2.
«Правила прийому на навчання до Подільського державного
аграрно-технічного університету у 2020 році» внести до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Відповідальні: відповідальний секретар
приймальної комісії;
адміністратор ЄДЕБО. Термін: 28 грудня 2019р.

2. Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності ПДАТУ за результатами
першого семестру 2019-2020 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.
Відповідальні: декани, директори, завідувачі кафедр, керівник НМЦ
ЗЯВО Волощук В.Р.
3.
Розробити план роботи НМЦ щодо моніторингу якості освіти в
університеті.
Відповідальні: керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р.
4.
Забезпечити проведення щосеместрових зрізів залишкових знань
студентів з метою моніторингу якості освітнього процесу.
Відповідальні: керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р., сектор навчальнометодичного та організаційного забезпечення якості освіти в університеті.
5.
Забезпечити проведення анкетування студентів з метою
моніторингу якості освітнього процесу.
Відповідальні: керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р., керівники
структурних підрозділів університету.

3. Звіт про науково-виробничу діяльність НДІКК ім. О. Алексеєвої та шляхи
її вдосконалення (доп. директор науково-дослідного інституту круп'яних
культур ім. О. Алексеєвої Бурдига Віталій Миколайович)
ВИРІШИЛИ: 1. Звіт про науково-виробничу діяльність НДІКК ім.
О. Алексеєвої та шляхи її вдосконалення – затвердити і роботу визнати
задовільною.
2.
Дирекції НДІКК ім. О. Алексеєвої розробити і затвердити план
робіт з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкту, що становить
національне надбання
Відповідальний Бурдига В.М., термін - до 1.04. 2020 р.
3.
Науковим співробітникам НДІКК ім. О. Алексеєвої спрямовувати
селекційні дослідження на створення нових сортів гречки з поліпшеними
якісними показниками та продуктивністю
Відповідальний Рарок А.В., термін - постійно
4.
Дирекції НДІКК ім. О. Алексеєвої запровадити систему
насінництва для забезпечення насіннєвих господарств оригінальним, елітним
насінням гречки в обсягах, необхідних аграрному виробництву
Відповідальний Бурдига В.М., термін - постійно
5.
Впроваджувати у виробництво основні та проміжні посіви гречки
Відповідальний Бурдига В.М., Рарок А.В.; термін – постійно

Секретар вченої ради

О.Т. Кобернюк

