
До протоколу №1
засідання вченої ради університету

від 29.08.2014р.

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету, професора КЮРЧЕВА В.М., 
вчена рада

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести зміни до графіку навчального процесу, в робочі навчальні плани та розклади 
занять на 2014-2015 навчальний рік, які передбачають збільшення тижневого навантаження, 
перенесення, по можливості, практичної підготовки з літнього на зимовий період, встановити 
канікули на період опалювального сезону (грудень 2014 - лютий 2015 року).

Термін: до 01.09.2014 р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декани факультетів, начальник 
навчальної частини ІВЖЕНКО О.В.
2. Організувати шестиденний робочий тиждень в період з 08.09.2014р. по 30.11.2014 р.
Термін: з 08.09.2014р. по 30.11.2014 р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., начальник відділу кадрів ТЕРЕЩЕНКО 

А.В.
3. Розробити електронні навчальні курси з дисциплін на Навчально-інформаційному 

порталі університету для запровадження самостійної підготовки студентів в режимі on-lien.
Термін: до 01.11.2014 р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., завідувачі кафедр.
4. Запровадити на факультеті інженерії та комп’ютерних технологій експеримент з 

електронної системи управління навчальним процесом.
Термін: до 01.07.2015 р.
Відповідальний: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П.
5. Директорам відокремлених структурних підрозділів (коледжів) розробити та затвердити 

план підготовки навчальних закладів до ліцензування спеціальностей за освітньо-професійним 
ступенем молодшого бакалавра та освітнім степенем бакалавра.

Термін: до 01.06.2015 р.
Відповідальні: директори ВСП.
6. З вересня 2014 року активізувати роботу в науково-дослідних інститутах університету в 

напрямку практичної реалізації Технічної політики в рослинницькій галузі Запорізької області.
Термін: постійно.
Відповідальний: проректор з НР НАДИКТО В.Т.
7. АГЧ університету провести реконструкцію теплопостачання навчальних корпусів №5 та 

№8 з встановленням котлів на твердому паливі.
Термін: до 01.11.2014 р.
Відповідальний: проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М.
8. З метою забезпечення санітарних норм теплового режиму в навчальних корпусах та 

допоміжних спорудах провести роботу щодо утеплення вікон та дверей.
Термін: до 01.10.2014 р.
Відповідальні: проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М., завідувачі кафедр, керівники 
структурних підрозділів.
9. Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора 

СКЛЯРА О.Г.

Голова вченої ради, професор                         В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент                                                    С.М. РОЗУМЕНКО


