Рішення
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
від 01 червня 2020 року
1. Оцінка освітньо-наукової діяльності факультету ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві та перспективи розвитку (доп. декан факультету
Цвігун Олег Анатолійович)
ВИРІШИЛИ: 1. Результати діяльності факультету ветеринарної
медицини і технологій у тваринництві вважати задовільними.
2.
Завершення створення міжкафедральної лабораторії для
проведення наукових досліджень і її сертифікації. (Відповідальні: завідувачі
кафедр, декан факультету; термін виконання – 2021 р.).
3.
Збільшити кількість публікацій НПП факультету у фахових
наукових виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних базах
Scopus та Web of Science. (Відповідальні: завідувачі кафедр, декан
факультету; термін виконання –– до кінця 2020 р.).
4.
Забезпечити проведення акредитацій ОПП «Кінологія» за ОС
«Магістр». (Відповідальний: декан Цвігун О.А., гарант ОПП професор Цвігун
А.Т.; термін виконання – початок 2020 – 2021 н. р.).
5.
Удосконалити практичну підготовку студентів на базі сучасних
клінік, лабораторій, лікарень ветеринарної медицини та сучасних аграрних
компаній та холдингів з виробництва і переробки продукції тваринництва, як
в Україні, так і за кордоном. (Відповідальний: декан ФВМТТ Цвігун О.А.;
термін виконання – постійно).
6.
Завершити створення регіонального центру «Бджільництво» на
базі навчально-наукової пасіки університету. (Відповідальний: декан
Цвігун О.А., завідувач кафедри технології виробництва, переробки і
стандартизації продукції тваринництва, професор Цвігун А.Т., завідувач
навчально-наукової пасіки, доцент Шутяк О.В.; термін виконання –2021 р.).

2. Результативність роботи навчально-наукового центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації та завдання в сучасних умовах (доп. директор ННЦ
перепідготовки і підвищення кваліфікації Федірко Павло Петрович)
ВИРІШИЛИ: Заслухавши інформацію директора навчально-наукового
центру перепідготовки і підвищення кваліфікації ПДАТУ Федірка П.П. вчена
рада вирішила:
1. Інформацію директора ННЦППК ПДАТУ прийняти до відома.
2. Активізувати роботу з перепідготовки і підвищення кваліфікації та
стажування зацікавлених осіб освітніх закладів та інших структур, надання

інформаційно-консультативних послуг суб’єктам підприємницької діяльності
у сферах фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної та
експертної діяльності з використанням науково-технічного та кадрового
потенціалу університету. (Директор центру, декани факультетів, директори
інститутів, завідувачі кафедр у 2020р.).
3. Посилити
контроль
за
дотриманням
науково-педагогічними
працівниками університету плану-графіка проходження підвищення
кваліфікації та стажування. Розмістити базу даних електронного обліку його
виконання на сайті університету, удосконалювати її функціонування.
(Директор центру, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі
кафедр у 2020р.).
4. Згідно до нових вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників забезпечити формування і розміщення на
сайті університету реєстру з даними про всі видані сертифікати курсів
підвищення кваліфікації у поточному навчальному році. (Директор і
провідний фахівець центру у 2020р.).
В різному вчена рада розглянула та затвердила питання:
1. Про створення в університеті з 01.06.2020р. Центру виховної роботи і
соціально-культурного розвитку.
2. Про перейменування з 01.09.2020р. навчально-наукового інституту
дистанційної освіти (ННІДО) на навчально-науковий інститут заочної і
дистанційної освіти (ННІЗДО).
3. Про зміни в організації і структурі наукової бібліотеки університету з
01.09.2020 р. у складі:
- директор наукової бібліотеки;
- сектор комп’ютерного забезпечення та обробки наукових видань;
- сектор комплектування, організації каталогів та наукової обробки
документів;
- сектор обслуговування наукової, художньої бібліотеки та читального
залу.

Секретар вченої ради

О.Т. Кобернюк

