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РОБОТИ

вченоТ рали Подiльського лер}кавного аграрно-технiчFIого
ytI iверси,t,ет,у

на 2019-2020 IIаI}чаJILIIий piK
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IIlT

IL-ГIОЛIJILСЬКИЙ

Вчена рада Подiльського державI]ого аграрно-технiчного унiверситетУ
функrriонус вiдповi/lгrо до Закону УкраТrrи <ГIро вищу ocBiTy>, Статуту
ПДАТУ i Положення про вчеIIу ралу ГI/{А'l У.
Засiдання вченоТ ради проводяться, як правило, в останнiй четвер
кожного мiсяця навчаJIьного року (серпеrrь - червень, oKpiM сiчня). У зв'яЗкУ
з необхiднiс,гtо обговорення важливих питань Голова вченоТ ради прИЗнаЧае
додатковi засiдаrrrtя i визначас iх порядок денний.

IlЛАН РОБОТИ
вченоТ ради Подiл ьсько го державного аграрно-технiчного унiверситету
rra 20 |9,..2020 навчаJIьtrий piK
(можуть вноси,гись змiни ,га до/lа,гкоtзi пи,гання порялку денНоГо)
j\lb

пlп
l

l\4iсце
проведеlrIJя
Вересень

20|9

Змiс,г питань рекоменllованих до
розгляду
l, I Iрофорiсl;r,ацiйttа робота
запорука успiшltого майбутrrього
Подiльського державI{ого аграрнотехнiчl-tого ун i верситету

2. Ilpo

с,гаII

i

/1огrоlliдач

Проректор

з

tIавчальноТ роботи,
професор

Ясiнецька I.A.
Проректор з
навчальFIо-наукововиробttичих tIитаI{ь

резуrrьтати роботи

altM i н i с,грати вI Iо-госп одарс ь коТ
LIас.гиIJи .га пiдго,говка /(о зимоВОI'О

сезоtlу 20119-2020 rr.p.

розвиl,ку
i адмiнiсr,ративногосподарськоТ

дiяльностi
Ст,рояновський I}.C.

3. Розгляд

i

за,гвердженl,{я пJlаIIу

робо,ги вченоТ ра/lи t{a 20l9-2020
навчальний pik
2

Жовтеrtь
2019

1.

Оцiгrка

2.

Про пiдсумки

!скаrr факульте,гу,

ocBiTHbo-HayKoBo[

дiяльностi економiчного факультету
та перспективи розвитку
IIoBoylrrLIllbкoгo KoJle/lжy
tI

IJIяхи jJ вдосконаJlен ня

3.

Ефек,гивгriсть

rrрофесор
VIicroK ]\4,В.

роботи

ПДЛТУ

i

роботи
ради iз

сttеl_(iалiзованоi вченоТ
захисту llисертацiй зi спеltiа.llьttос,гi
!ý.QLQ2:рq9цццц4цтво

Учеttий секретар
Коберrrюк О,Т.

/{иректор коледжу
Iвасик I\4.B.

['orloBa ради,
llрофесор
Бахма,г Nl.I.

Листопад
20]l9

ocBiTltt,oдiяльttос,гi
педагогi.tгtоТ
I
l/{A]-Y та
коледжу
Шепе,гiвськоI,о
шляхи jf полiпшIеFIIIя

Ефсктивrtiсть

/{иректор
коле/lжу
Щмиr,рик 13.B.

2. PiBerlb гrрофесiйrrоТ пiдг,отовки,
стан оргаlliзаuiТ ,га ефек,гивнiсть

к вiддiлу
МiжнародноТ,га
навчаJIьновиробничоТ
практики i
працевлаштування
[-Iачал

Ilрохоllженtlя практик сту/lеt-I,гами.

т, t-t

и

Гоголь LA.

3.

ефективнiсть роботи

Про

Щиректор
бiблiотеки, доцент

науковоТ бiблiотеки унiверситету та

заt]даL{IIя в

Михайлик А.о.

сучасних умовах

4, ГIро роботу
ботанiчного саду

та

колек,гиву
перспективи

fiиректор
ботанiчного саду,
доцент
Хомовий М.М.

розвитку

Грулень
20]l9

1. Розгляll i за,гвсрllжеI{I{я
прийому до уlriверси,гету

IIраI]иJl

у

poui

2020

Вiлповiztальний
секретар
приймальноТ
KoMiciT, доцеI{т

Семенов о.М.

2. Аналiз

забезпечення якос,гi
ocBiтHboT дiя.пьностi ГIДА'ГУ за
першlого

рсзуJIь,га,гами

семестру

Керiвник

нN4цзяво

Волошук В.Р.

20|9-2020 rr.р.

З.
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/liяльгtос,гi

I-I/{r

l

виробгrичоТ

<ГIо/li;r,тlя>

i

IIсрсIlск,ги ви розI]итку

4. Звiт про

науково-виробrrичу
дiяльнiсть Н/[IКК iM. О. Алексесвоi
1,а шляхи if вдосконаленFIя
JIrотий
2020

l,

Розг,"гtяд

i ухвалення

рlчного

фittатtсоlзого звir,у уrriверситсr,у за
20|9 piK i фiгrансового пJIану на

?9?op_in_

_

/[иректор
НДLI <l-Iодtiлля>
Чапай I].O.
/[ирект,ор

HllIKK

iM. О. АлексесвоТ
Б дига В.М.
Г'оловний
бухl,алт,ер

I'ромик'Г.О.

2. ГIро резуJIьтати роботи

та
iнженерно-

перспек,гиви розвитку

доцент
Панчир I().I.

тextli чIIого факул ь,гету

Оцilrка освiтttl,о-ltедагогiчноТ
ltiяльнос,гi Кil(мансl,кого коJlеджу
З.
l Ii

Березеttь
2020

Про

Ilосднання

ocBiтHboT,

науковоТ та iнновацiйноi дiяльrrостi
шJ]яхи
уrliверситетi
в/lоскоI{алеIJltя

i

в

2. OltillKa

ефек,гивrlостi ocBiTHbottедаг,ог,iчноl' лiя-llьносr:i Бучацького
KoJIe/l}Ky i завдаl-tня на IIерсIIек,гиву

Про

З.

резуJrьтати
}l аl]ч ал bI Iо-наукового

/tисr,анltiйгtоТ освi,ги,га

KBiTeHb
2020

lиректор
коледжу

lЛ'r'У i гtерсlrекl,иt]и розви,tку

l.

п

f[eKaH
факультету,

orl

1.
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t
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роботи

iнс,гиту,гу

IIIJIяхи

Tf

освiтньо-науковоi

дiяltьttостi факуль,I,е,гу ве,l,еринарrlоТ

медиLIини i

та

тI]ариFIництвi

з

навчальноТ,

науковоiнновацiйнот та
мiжнародноТ
дiяльностi
Бiлик Т.Л.
Щиректор
коледжу
Леськiв I.Ю.
Щиректор
навчальнонаукового

iнституту
дистанцiйноТ освi,ги
Волощук t0.0.

я

Оцiгrка

Проректор

технологiй

у
перспекl,иви

!eKarr
факу:lы,ету,
доцен,t
I {вiгун О.А.

розвитку

2. l lpo

резул

ь,га,tи робоr,и

,га

перспективи розвитку Хотинського
коледжу ПДА'ГУ

Iicтb
навчал ьно-IIаукового
Рсзу.ll ь,га,ги

в

перепiдготовки
квалiфiкачiТ та

розвитку

t

i

робоr,и
ItcI Il'py
п iдвиrцеttня

перспективи

Щиректор
коледжу
[озько В.[.
Щиректор ННЦ
перепiдготовки
пiдвищення
квалiфiкашiТ
Федiрко П.П.

4. Гlро IIIJIяхи в}lосконалеIlня роботи
/tокl,ораLll,ури та ас rr i раtI,гури

Травень
2020

l. Про

розIIJиреЕIня мiжнародних
пи,гань
зв'язкiв уrriверситет,у
trауки l,а ефек,гивнiсть
освir-и
закордонIJоI,о с,гажування HayKot]o-

з

i

педаl,огi.{t{и х

II

palti

вrr и Ki lз

Завiлувач
,га
llок,гораIIтури
аспiрантури
дзяк О.А.
Проректор з
навчальноi,
r{ауково-

iнновацiйноi

r,а

мiжнародноТ

ltiяльностi
Бiлик Т.Л.

2. IIро

роботи
результати
перспек,гиви розl]иl,ку факу"lrьтету
i
агро],ехtIоlrогiй
природокористува[rня

3.

OcBiTHb -педагогiчна дiяльнtсть
Снятитlського коледжу ПДАl'У та
шляхи в/Iосконалення

4. ГIро

r,oBHicTb прийма.цьноТ
KoMiciT унiверситету lto проведення
г,

вс,гупгrоТ кампанiТ 2020 року

Червеtlь
2020

IJихоtзltа робо,га в уtriверси,ге,гi:
c,[a}J та tllляхи iT улосконалення

l.

f(eKarr

факультету
Гаврилlок В.Б.

Щиректор
коледжу
Калитчук I.B.

Вiдповiдальний
секретар
приймальноТ
KoMiciT, доцент
Семенов о.М,
Проректор з
науковопедагогi.lнот i
виховноТ роботи

Гучол Т.Щ,

2.

OrtirrKa

ocBiтHbo-HayKoBoT

/liя.lIl,нос,гi тa Ilерсllсктиви розви,гку
iнс,гитуту
tI?}]чоJI l,tio-}I ау KoBoI,o
еL{ерге,гики

З.

Резу"llь,га,гивгtiсl,t, oclзi1,1l1,oIle/la1,61,!ql,ni /Iiя.ltьttос,гi коJIс/lжу
I

UlЛl'У

1,а IltJIяхи

4, дrrалiз

iJ вдоскоtIаJ]ення

Щиректор
iнс,гитуту

Михайлова Л.М.

/[иректор
коледжу
Чубайко О.В.

Керiвник

забезtlе,-tеI-tня якостi

ocBiтHboT дiяllьttостi ПЛА'ГУ за
семесl,ру
результа,гаN,lи llругого
20l9-2020 н.

I

II\4цзяво

Волоrrцук В.Р.
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Серпеrlь
2020

1. Звiт про

освi,гньо-наукову i
виробничо-господарську дiяльнiсть
унiверситету за 2019-2020 н. р. та

Ректор
уrriверситету

завданЕIя на 2020-202 1 rr.p

2. Пiдсумки роботи

приймальноi
KoMiciT з прийому стулентiв в 2020
роui

Вiдповiдальний
секре],ар
rrриймальноТ
KoMiciT, доtlен],

Семенов о.М.

IIрипri,l,ка: IIрисвосtltIя l]чсllих зRаtlь, rзибори за KoI{KypcoM l,а iHrl-ri
питаIlIIя /]iя;tl,ttос,гi уlriвсрсиr,еr,у Bi;1lloBi.,trro lto йоl,о cl,al,yTy розгJIядаються
гlо Mipi trcoбxi/(llocтi.
ГI-rrаrt розt,JIяtlу,го i за,гвсрzt)(сl{о lta засi/lаlltti вчеrtоl' рuД" угtiверси,геr,у
26 Bepccl:ш20l9 року, IIl]ol,oкoJl Лh 2.

У,rеtlий секрс,гар

1.1'. КоберI]юк

Г[оI,одя<еttо:

А. Ясirrеltька

I-Iрорек,гор з tlttl]чаJ]lэl{оТ робо,ги

ГIрорск,гор з

IIа

BI-I

aJl ь tl оТ,

I

lay ко Bo-i

l

I

rro Bal li й

rl

Г.JI. Бiлик

тa пliжttapo/tltoT /tiя: rbllocтi
ГIрорек,гор з IIауково-

I

tc,

(al,ol,i,tltoT

'Г.Щ. l-уtiол

i виховttоТ робо,ги
Гlрорек,гор з tlaBLIaJl

bI,{o- I{ay

Kol]o- ви роб il и,lи х

l{eKarr cPaKylr ы,сl,у аr-ро,гсхttо-тl
i rrриро.,tокори с,l,у BaI l I l rl

о t,i й

*--

/lcKarl (lаr<у:rы,сl,у lrcl,cpиtlaplloT мсjlиllиttи
i тexlto.1toгi й у 1,1]ариIlttиlt,гвi
/

\cl<atr сксl l to м

i Ll

t

Io t,O (lalcy",l ь,гс,гу

f{eKart iня<еttерt-tо-технiчllого

факуль,

В.о. 21иректора навчаJ] ьtIо-}lаукового
iнститу,гу еLlерI,е,ги ки
Щирек,гор tIавчальFIо-FIауко вого i нституту
дистанцiйноТ освiт,и

в.Б. гаврилIок

А

I

{Bil,yH

N4.B. N4icroK

,L llаrrцир

Jl.N4. N4ихай.тtова

.О. [3олоtцук

