
Рішення 

Вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 

від 31 березня 2022 року 

 

1. Розгляд і ухвалення річного фінансового звіту університету за 2021 рік і 

фінансового плану на 2022 рік (доп. головний бухгалтер ГРОМИК Тетяна 

Олександрівна) 

 

ВИРІШИЛИ:  1. Фінансовий звіт ЗВО «ПДУ» за 2021 рік та 

фінансовий план на 2022 рік затвердити. 

 2. Для забезпечення виконання затвердженого Міністерством освіти і 

науки України кошторису доходів та видатків університету по спеціальному 

фонду продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів на 

спеціальний рахунок шляхом розширення та збільшення послуг від реалізації 

продукції науково-дослідного центру «Поділля», ботанічного саду, продукції 

тваринництва, госпдоговірних тематик та науково-освітніх послуг. 

3. Продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів від 

отримання благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, спрямовуючи їх 

на розвиток матеріально-технічної бази університету. 

4. Забезпечити ефективне та цільове використання коштів загального та 

спеціального фонду університету відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

2. Оцінка освітньо-наукової діяльності та перспективи розвитку інженерно-

технічного факультету (доп. декан факультету ПАНЦИР Юрій Іванович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію декана інженерно-технічного факультету 

Панцира Ю.І. взяти до відома. 

2. Покращувати якісний склад НПП факультету шляхом захисту 

докторських дисертацій, отримання вчених звань та залученням докторів 

наук з інших закладів вищої освіти (відповідальні: декан, завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно). 

3. Підвищувати якість підготовки фахівців за рахунок удосконалення 

педагогічної та фахової майстерності НПП, зокрема, через міжнародне 

стажування в провідних закладах вищої освіти країн ЄС тощо 

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

4. Пришвидшити роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів для 

відкриття нових спеціальностей (відповідальні: декан, завідувачі кафедр; 

термін виконання – постійно). 

5. Підвищувати кількісні і якісні показники наукових публікацій у 

вітчизняних та іноземних рейтингових виданнях, що індексуються в 



наукометричних базах (Scopus та Web of Science) для покращення рейтингу 

університету (відповідальні: декан, завідувачі кафедр; термін виконання – 

постійно). 

6. Посилити якість практичної підготовки здобувачів вищої освіти за 

рахунок активізації співпраці з базовими аграрними підприємствами, 

розширення баз практичної підготовки (відповідальні: відповідальний з 

практичної підготовки факультету, завідувачі кафедр; термін виконання – 

постійно). 

7. Продовжити співпрацю з виробниками сільськогосподарської 

техніки (CLAAS, HORSCH, Maschio Gaspardo, New Holland Agriculture) у 

створенні навчальних лабораторій з макетами сучасної техніки, наочного 

стендового матеріалу та демонстрації процесів у об’ємному (3D) вигляді 

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

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана 

інженерно-технічного факультету Панцира Ю.І. 

 

3. Результативність роботи навчально-наукового центру перепідготовки і 

підвищення кваліфікації та шляхи її вдосконалення (доп. директор ННЦ 

перепідготовки і підвищення кваліфікації ФЕДІРКО Павло Петрович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора ННЦПіПК ЗВО «ПДУ» взяти 

до відома. 

2. Сприяти реалізації програми обласного центру зайнятості щодо 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб шляхом навчання і 

перекваліфікації (відповідальні: директор; провідний фахівець центру; 

термін – 2022 р.). 

3. Посилити контроль за якістю підготовки супровідних документів 

і навчальних програм з підвищення кваліфікації та стажування 

(відповідальні: директор; провідний фахівець центру; термін – 2022 р.). 

4. Надати можливість підвищити кваліфікацію з використанням 

технологій дистанційного навчання науково-педагогічним працівникам з 

інших областей України, що перебувають на території Хмельницької області 

внаслідок військової агресії РФ (відповідальні: директор, провідний 

фахівець центру, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі 

кафедр; термін – 2022 р.). 

5. Організувати проведення короткотермінових семінарів і тренінгів 

з проблематики вимушених переселенців в режимі онлайн (відповідальні: 

директор, провідний фахівець центру, декани факультетів, директори 

інститутів, завідувачі кафедр; термін – 2022 р.). 

 

Секретар вченої ради, доцент     Олена КОБЕРНЮК 


