
Рішення 

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 19 травня 2020 року 

 

1. Про розширення міжнародних зв’язків університету з питань освіти і науки 

та ефективність закордонного стажування науково-педагогічних працівників 

(доп. в.о. проректора з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 

діяльності Левицька Вікторія Андріївна) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію в.о. проректора з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності Левицької В.А. прийняти до відома. 

2. Збільшити кількість запитів до міжнародних фондів та програм з 

метою участі у проектах, які фінансуються Європейською Комісією 

(відповідальні: декани факультетів, директори інститутів; термін: постійно). 

3. Участь у програмах двостороннього обміну науковими, науково-

педагогічними працівниками і здобувачами, з метою їх стажування та 

підвищення кваліфікації на базі ЗВО, з якими укладені відповідні угоди про 

співпрацю (відповідальні: декани факультетів, директори інститутів; термін: 

постійно). 

4. Участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних 

працівників університету у міжнародних закордонних конференціях, 

симпозіумах, круглих столах з метою покращення професійних навиків та 

вмінь шляхом міжнародного наукового, навчально-виробничого стажування 

на базі закордонних університетів (відповідальні: декани факультетів, 

директори інститутів; термін: постійно). 

5. Проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій та 

виставкових заходів (відповідальні: декани факультетів, директори 

інститутів; термін: постійно). 

6. Активізувати вивчення іноземних мов співробітниками 

університету (відповідальні: декани факультетів, директори інститутів; 

термін: постійно). 
 
 
2. Про результати роботи навчально-наукового інституту дистанційної освіти 

та шляхи її поліпшення (доп. директор навчально-наукового інституту 

дистанційної освіти Волощук Юлія Олександрівна) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора навчально-наукового інституту 

дистанційної освіти Ю.О. Волощук прийняти до відома. 

2. Впроваджувати, у співпраці з науково-педагогічними 

працівниками інституту, інноваційні технології в навчальний процес, 

забезпечити застосовування ширшого кола дистанційних технології 

навчання.  



Відповідальні: директор ННІДО Волощук Ю.О., завідувачі кафедр, 

НПП інституту. 

3. Забезпечити публікацію статей у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science та 

відповідне підвищення індексів цитування для науково-педагогічних 

працівників інституту. 

Відповідальні: директор ННІДО Волощук Ю.О., завідувачі кафедр. 

4. Забезпечити організацію індивідуально-консультативної роботи 

із студентами, сформувати електронну базу даних для методичного 

забезпечення самостійної роботи здобувачів в умовах дистанційного 

навчання. 

Відповідальні: директор ННІДО Волощук Ю.О., завідувачі кафедр. 

 

 

Секретар вченої ради       О.Т. Кобернюк 


