
Рішення 

Вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 

від 28 квітня 2022 року 

 

1. Про результати наукової та науково-технічної діяльності університету у 

2021 році (доп. проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 

діяльності БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна) 

 

ВИРІШИЛИ:  1. Інформацію проректора з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності взяти до відома. 

2. Знаходити та розвивати нові напрями фундаментальних та 

прикладних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки 

і техніки України (відповідальні: гаранти ОПП та ОНП, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: постійно). 

3. Пошук джерел залучення коштів за допомогою госпдоговорів, 

надання науково-консультаційних послуг кожною кафедрою через систему 

грантів, благодійних фондів, державних і приватних організацій, установ, 

тощо (відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, завідувачі 

кафедр; термін: постійно). 

4. Брати участь у розробці та виконанні державних науково-

технічних програм, стратегій розвитку (відповідальні: декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: постійно). 

5. Активізувати участь співробітників університету у міжнародних 

та вітчизняних конкурсах, наукових проектах із залученням здобувачів до їх 

виконання (відповідальні: проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності, гаранти ОПП та ОНП, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: постійно). 

6. Розширити спектр співпраці з провідними вченими інших 

науково-дослідних, проектних і освітніх закладів України та Європи за 

пріоритетними напрямами наукових досліджень шляхом реалізації спільних 

науково-дослідних проектів, проведення наукових і науково-технічних 

заходів, публікації наукових праць (відповідальні: проректор з навчальної, 

науково-інноваційної та міжнародної діяльності, гаранти ОПП та ОНП, 

декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: 

постійно). 

7. Посилити публікативну активність НПП університету в 

наукометричних базах Scopus та Web of Science (відповідальні: проректор з 

навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, гаранти ОПП та 

ОНП, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: 

постійно). 

8. Стимулювати покращення рівня знань іноземних мов 

(пріоритетна англійська мова) НПП та здобувачів (відповідальні: проректор 

з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, гаранти ОПП 



та ОНП, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр; 

термін: постійно). 

9. Проводити навчально-наукові заходи, конференції, семінари з 

обов’язковою популяризацією їх на сайті університету (відповідальні: 

проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, 

завідувач науково-дослідної частини, гаранти ОПП та ОНП, декани 

факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: постійно). 

10. Пришвидшити роботу в плані формування акредитаційних справ, 

активізувати роботу зі стейкхолдерами ОПП та ОНП (відповідальні: 

проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, 

завідувач науково-дослідної частини, гаранти ОПП та ОНП, декани 

факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр; термін: постійно). 

 

2. Оцінка освітньо-наукової діяльності факультету ветеринарної медицини і 

технологій у тваринництві та перспективи розвитку (доп. декан факультету 

ГОРЮК Віктор Васильович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію декана ФВМТТ ЗВО «ПДУ» взяти до 

відома. 

2. Розвивати та зміцнювати навчальну, наукову, матеріально-технічну 

базу факультету. Посилити роботу науково-педагогічних працівників 

факультету щодо залучення фінансових ресурсів приватних та комерційних 

структур, програм та грантів в напрямку комерціалізації наукових 

досліджень (відповідальні: декан ФВМТТ Горюк В.В., завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно). 

3. Активізувати наукову і публікаційну діяльність науково-

педагогічних працівників факультету у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science та 

відповідне підвищення індексів цитування  (відповідальні: декан ФВМТТ 

Горюк В.В., відповідальний за наукову роботу факультету, завідувачі кафедр, 

НПП факультету; термін виконання – постійно). 

4. Забезпечити організацію профорієнтаційної роботи з учнями шкіл, 

коледжів, формувати електронну базу потенційних абітурієнтів, 

підтримувати зв'язок з ними  (відповідальні: декан ФВМТТ Горюк В.В., 

завідувачі кафедр; термін виконання – постійно). 

5. Удосконалити практичну підготовку студентів на базі сучасних 

клінік, лабораторій, лікарень ветеринарної медицини, сучасних аграрних 

компаній та холдингів з виробництва і переробки продукції тваринництва, як 

в Україні, так і за кордоном. Поглиблення співпраці з Національною поліцією 

України та кінологічними службами інших силових структур (відповідальні: 

декан ФВМТТ Горюк В.В., завідувачі кафедр; термін виконання – 

постійно). 
 



3. Про результати роботи навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів 

та шляхи її поліпшення (доп. директор інституту МІСЮК Микола 

Васильович ) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора навчально-наукового інституту 

бізнесу і фінансів ЗВО «ПДУ» взяти до відома. 

2. Для удосконалення освітньо-наукової діяльності навчально-

наукового інституту бізнесу і фінансів необхідно: 

− підвищувати якість підготовки фахівців за рахунок 

удосконалення педагогічної майстерності НПП, зокрема, через міжнародне 

стажування в провідних закладах вищої освіти країн ЄС тощо 

(відповідальні: дирекція, завідувачі кафедр; термін виконання – постійно); 

− посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти за 

рахунок активізації співпраці з базовими аграрними підприємствами, 

розширення баз практичної підготовки (відповідальні: завідувачі 

випускових кафедр; термін виконання – постійно); 

− активізувати роботу НПП щодо підвищення рівня комерціалізації 

наукових досліджень, залучення фінансових ресурсів державних структур і 

комерційних організацій ( госпдоговірні теми, надання консалтингових 

послуг аграрним товаровиробникам та об’єднаним територіальним громадам) 

(відповідальні: дирекція, завідувачі кафедр; термін виконання – постійно); 

− розширювати участь НПП у міжнародних програмах і грантах на 

проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової 

мобільності (відповідальна: заступник директора з наукової роботи та 

міжнародної діяльності Гайбура Ю.А.; термін виконання – постійно); 

− підвищувати кількісні та якісні показники наукових публікацій 

НПП, докторантів, аспірантів і студентів у вітчизняних та іноземних 

рейтингових журналах, у тому числі в тих, які індексуються в науково-

метричних базах Scopus та Web of Science (відповідальна: заступник 

директора з наукової роботи та міжнародної діяльності Гайбура Ю.А.; 

термін виконання – постійно); 

− розвивати матеріально-технічну базу навчально-наукового 

інституту бізнесу і фінансів (відповідальні: дирекція, завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно); 

− активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл та  

коледжів  регіону (відповідальні: дирекція, завідувачі кафедр; термін 

виконання – постійно). 

3. Провести ліцензування нової спеціальності «Право». 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на директора 

ННІБІФ Миколу МІСЮКА 

 

 

Секретар вченої ради, доцент     Олена КОБЕРНЮК 


