Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 29.03.2017 року
1.
Результати зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року в
університеті і шляхи вдосконалення навчального процесу
(доп. проректор з навчально-наукової роботи Печенюк Андрій Васильович)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію проректора з навчально-наукової роботи, доцента
Печенюка А.В. з питання «Результати зимової екзаменаційної сесії
2016-2017 навчального року в університеті і шляхи удосконалення
навчального процесу» - прийняти до відома.
2. Провести на кафедрах і факультетах обговорення результатів зимової
екзаменаційної сесії. При цьому особливу увагу звернути на причини
невідповідності фактичних результатів акредитаційним вимогам.
(відповідальні – декани і завідувачі кафедр; термін до 7 квітня 2017
р.)
3. Завідувачам кафедр здійснити моніторинг якості навчальнометодичних комплексів з кожної навчальної дисципліни. Забезпечити
підготовку усіх навчально-методичних комплекчів згідно
«Положення про навчально-методичний комплекс навчальної
дисципліни».

(відповідальні – завідувачі кафедр; термін

до 14 липня 2017 р.)
4. Деканатам проаналізувати наявність доступу студентів усіх
спеціальностей до бази ситеми дистанційного навчання Moodle;
завідувачам кафедр – здійснити аналіз повноти розміщення
інструктивно-методичних матеріалів навчальних дисциплін в системі.
(відповідальні - декани і завідувачі кафедр; термін до 14 квітня
2017р.)
5. Деканам факультетів і завідувачам кафедр посилити контроль за
відвідуванням занять студетами та дотриманням правил внутрішнього

розпорядку науково-педагогічними працівниками університету.
(відповідальні - декани і завідувачі кафедр; термін – постійно)
6. Науково-педагогічним працівникам університету активізувати роботу
з видання навчально-методичних посібників і підручників,
використання мультимедійного обладнання під час проведення
занять, впровадження електронного тестування для контролю знань
студентів. (відповідальні - декани і завідувачі кафедр; термін –
постійно).
7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Печенюка А. В.

2. Про стан і перспективи вдосконалення спортивно-масової роботи в
університеті (доп. проректор з науково-педагогічної і виховної роботи
Гуцол Тарас Дмитрович)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію проректора з науково-педагогічної і виховної роботи
Гуцола Тараса Дмитровича «Про стан перспективи вдосконалення
спортивно-масової роботи в університеті» прийняти до відома.
2. Вивчити питання про формування спортивної команди університету і
її участь в одному із видів спорту на першість України. (відповідальні
Гуцол Т.Д., Марущак А.М., Хрунь Т.В.; термін – до 30 грудня 2017
року).
3. Кафедрі охорони праці (Зав.каф. Марущак А.М.) розробити
конкретний план спортивно-масової роботи на 2017-2018 навчальний
рік. (відповідальний викладач Хрунь Т.В.; термін – до 15 травня 2017
року).
4. Добитись підготовки щорічно не менше одного майстра спорту, п’ять
кандидатів майстри спорту та сто спортсменів масових розрядів. (
відповідальний викладач – Хрунь Т.В.; термін – постійно).

5. Вдосконалити систему проведення спартакіади «Здоров’я» серед
співробітників університету й залученням команд всіх підрозділів.
(відповідальні – Гуцол Т.Д., Марущак А.М., Хрунь Т.В.; термін постійно).
6. Забезпечити участь команд університету і з окремих видів спорту на
рівні міста, області і МОН України і добитись призових місць
(відповідальний викладач – Хрунь Т.В.; термін – постійно).
7. Господарській частині університету і кафедрі охорони праці
організувати та привести в порядок всі спортивні майданчики й
стадіон для проведення спортивно-масових заходів. (відповідальний –
Гуцол Т.Д., Марущак А.М.; термін – до 14 квітня 2017 року).
8. Для здійснення планомірної та ефективної фізкультурно-оздоровчої
роботи, активізувати всебічне вивчення складових систем фізичного
виховання студентів із залученням психолого-педагогічних та
медичних працівників. (відповідальні Гуцол Т.Д., Прокопова О.П.;
термін – до 15 травня 2017 року ).
9. Запровадити в університеті «День здоров’я», який характеризується
активним відпочинком на свіжому повітрі з виконанням фізичних
вправ, кросового бігу з подоланням перешкод, туристські походи
тощо. (відповідальні Гуцол Т.Д., Хрунь Т.В.; термін – до 7 квітня
2017 року).
10. Впровадити один із напрямів фізкультурно-оздоровчої роботи –
гігієнічний, для зміцнення здоров’я і відновлення працездатності
студентів в умовах навчання та проживання в гуртожитку.
(відповідальні Гуцол Т.Д., Хрунь Т.В.; термін – до 30 травня 2017
року).
11. Забезпечити своєчасне висвітлення подій спортивно масової роботи
та результативності її досягнень на сайті університету та засобах
масової інформації. (Відповідальні Гуцол Т.Д., Хрунь Т.В.; термін –
постійно).

12. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науковопедагогічної і виховної роботи Гуцола Тараса Дмитровича.

3. Ефективність організації науково-педагогічної діяльності економічного
факультету та шляхи її вдосконалення (доп. декан факультету Місюк
Микола Васильович)
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію декана економічного факультету Місюка М.В. з
питання « Ефективність організації науково-педагогічної
діяльності економічного факультету та шляхи її вдосконалення»
прийняти до відома.
2. Підвищувати якість підготовки фахівців економічного профілю за
рахунок удосконалення педагогічної майстерності НПП та
посилення практичної підготовки. (відповідальні – декан
факультету Місюк М.В.; термін – постійно).
3. Активізувати роботу щодо підвищення рівня комерціалізації
наукових досліджень, залучення фінансових ресурсів державних
структур і комерційних організацій, міжнародних програм і
грантів на проведення наукових досліджень. (відповідальний –
декан факультету Місюк М.В.; термін – постійно).
4. Підвищувати кількісні і якісні показники наукових публікацій у
вітчизняних та іноземних рейтингових журналах, у тому числі в
тих, які індексуються в науково-метричних базах (обов’язково –
публікація в SCOPUS); (відповідальний – декан факультету Місюк
М.В.; термін – постійно).
5. Розвивати матеріально-технічну базу економічного факультету, в
тому числі за рахунок спонсорських внесків випускників
факультету. (відповідальний – декан факультету Місюк М.В.;
термін – постійно).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана
економічного факультету, професора Місюка М.В.
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І.

