
Рішення 

Вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 

від 26 травня 2022 року 

 

1. Оцінка освітньо-наукової діяльності та перспективи розвитку навчально-

наукового інституту енергетики (доп. директор інституту МИХАЙЛОВА 

Людмила Миколаївна) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директорки навчально-наукового 

інституту енергетики, професорки Людмили МИХАЙЛОВОЇ взяти до відома. 

2. Постійно оновлювати  програмне та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог 3D 

технологій, актуальності та своєчасного поповнення цифрового репозитарію 

університету навчальними і науково-методичними матеріалами. 

Відповідальні: директорка ННІЕ Л. Михайлова, завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно. 

3. Кожному науково-педагогічному працівнику інституту суттєво 

покращити наукову роботу і публікацію у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science та 

підвищити індекс цитування. 

Відповідальні: директорка ННІЕ Л. Михайлова, відповідальний за 

наукову роботу інституту О. Козак, завідувачі кафедр, НПП інституту;  

термін виконання – постійно. 

4. Обладнати нові лабораторії «Енергетичний менеджмент» та 

«Біомедична інженерія» відповідно під відкриті спеціальності 

141.05 «Енергетичний менеджмент» та 163 «Біомедична інженерія». 

Відповідальні: директорка ННІЕ Л. Михайлова, завідувачі кафедр; 

термін виконання – вересень 2023 року. 

5. Взяти  участь у міжнародних програмах і грантах на проведення 

наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності. 

Відповідальні: директорка ННІЕ Л. Михайлова, завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно. 

6. З врахуванням умов сьогодення організувати профорієнтаційну 

роботу з учнями шкіл та коледжів, формувати електронну базу потенційних 

абітурієнтів, підтримувати  з ними постійний зв'язок. 

Відповідальні: директорка ННІЕ Л. Михайлова, завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно. 

7. Продовжити госпдоговірну роботу з ТОВ „Інтермагнетік” на суму 

40 тис .гривень. 

Відповідальні: керівник теми - професорка Л. Михайлова, керівник 

ліцензійної електротехнічної лабораторії В. Дубік; термін виконання – до 

січня 2023 року. 

 

2.  Про шляхи вдосконалення роботи докторантури та аспірантури (доп. 

завідувач докторантури та аспірантури ФЕДОРЧУК Наталія Вікторівна) 



 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію завідувачки аспірантури, докторантури 

Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» Наталії 

ФЕДОРЧУК взяти до відома. 

2. Постійно приділяти увагу роботі та мотивації здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня освіти щодо використання можливостей 

академічної мобільності.  

Відповідальні: завідувачка аспірантури, докторантури, наукові 

керівники. Термін: постійно. 

3. Активізувати роботу щодо оприлюднення результатів наукових 

досліджень у періодичних фахових та наукових виданнях України, 

зарубіжних виданнях та наукометричних базах WoS та Scopus.  

Відповідальні: гаранти освітньо-наукових програм, наукові керівники.  

Термін: оновлення інформації до 01.07.2022 р. 

4. Організувати роботу із абітурієнтами з числа випускників ОС 

«магістр» через проведення співбесід та зустрічей із потенційними 

науковими керівниками.  

Відповідальні: декани факультетів та директори навчально-наукових 

інститутів університету, потенційні наукові керівники.  

Термін: постійно. 

5. Активізувати роботу щодо оприлюднення результатів наукових 

досліджень  на наукових і науково-технічних заходах закордоном та в інших 

ЗВО/наукових установах України. Оформлення патентів та інших охоронних 

документів. 

Відповідальні: гаранти освітньо-наукових програм, наукові керівники. 

Термін: оновлення інформації до 01.07.2022 р.  

 
 

3.  Розгляд і затвердження правил прийому до університету у 2022 році (доп. 

відповідальний секретар приймальної комісії ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій 

Вікторович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Правила прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Закладі вищої освіти «Подільський державний 

університет» в 2022 році. 

2. З метою забезпечення виконання вимог пункту 1 розділу XV 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

розмістити на офіційному веб-сайті університету та внести до ЄДЕБО 

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Закладі вищої 

освіти «Подільський державний університет» в 2022 році. 

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії, 

адміністратор ЄДЕБО; термін виконання: до 31.05.2022 року. 

3. З метою забезпечення виконання вимог пункту 7 розділу XV 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 



створити та внести до ЄДЕБО відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні 

пропозиції для прийому вступників. 

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії, 

адміністратор ЄДЕБО; термін виконання: до 15.06.2022 року. 

4. Провести аналіз наявності успішно складеного ЗНО з математики (за  

2019-2021 рр.) у випускників ВСП ЗВО «ПДУ» 2022 року та, в разі його 

відсутності, організувати реєстрацію на додаткову  сесію НМТ в період з 

10 по 20 червня 2022 року для одержання можливості здобувати вищу освіту 

в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» за державним 

замовленням. 

Відповідальні: директори ВСП ЗВО «ПДУ»; термін виконання: до 

20.06.2022 року. 

 

4. Про припинення випуску друкованого засобу масової інформації – 

журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» та 

переведення журналу у формат електронного фахового видання 

категорії «Б».  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Ухвалити рішення про припинення випуску 

друкованого засобу масової інформації – журналу «Подільський вісник: 

сільське господарство, техніка, економіка» та переведення журналу у формат 

електронного фахового видання категорії «Б» з періодичністю видання 2 

випуски на рік.   

2. Згідно статі 18 Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII (редакція станом на 

16.03.2022р.) подати у Реєструючий орган Міністерства Юстиції України 

письмове повідомлення про припинення випуску друкованого засобу масової 

інформації  та клопотання щодо визнання недійсним Свідоцтва про державну 

реєстрацію друкованого засобу масової інформації – журналу «Подільський 

вісник: сільське господарство, техніка, економіка» (Серія КВ № 22203-

12103ПР від 22.07.2016р.). 

 

 

5. Затвердили нові та оновлені освітньо-професійні програми за 

ліцензованими спеціальностями Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет» з підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр». 

 

6. Затвердили оновлені освітньо-наукові програми та каталоги вибіркових 

дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня за спеціальностями Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет». 

 

 

Секретар вченої ради, доцент     Олена КОБЕРНЮК 


