
Рішення 
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 29 квітня 2021 року 
 

1. Про стан якості підготовки фахівців та перспективи розвитку інженерно-
технічного факультету (доп. декан факультету Панцир Юрій Іванович) 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію декана інженерно-технічного факультету 
Панцира Ю.І. прийняти до відома. 

2. Покращувати якісний склад НПП факультету шляхом захисту 
докторських дисертацій, отримання вчених звань та залученням докторів 
наук з інших навчальних закладів (відповідальні: деканат, завідувачі 
кафедр; термін виконання – постійно). 

3. Підвищувати якість підготовки фахівців за рахунок удосконалення 
педагогічної майстерності НПП, зокрема, через міжнародне стажування в 
провідних закладах вищої освіти країн ЄС тощо (відповідальні: деканат, 
завідувачі кафедр; термін виконання – постійно); 

4. Постійно оновлювати  програмне та навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог, 
актуальності та своєчасного поповнення цифрового репозитарію 
університету навчальними і науково-методичними матеріалами 
(відповідальні: деканат, 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 
ПДАТУ (відповідальні: деканат, 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: деканат, завідувачі 
кафедр; термін виконання – постійно). 

7. Продовжити співпрацю з виробниками сільськогосподарської 
техніки (CLAAS, HORSCH, Maschio Gaspardo) у створенні навчальних 
лабораторій з макетами сучасної техніки, наочного стендового матеріалу та 
демонстрації процесів у об’ємному (3D) вигляді (відповідальні: деканат, 
завідувачі кафедр; термін виконання – постійно). 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана 
інженерно-технічного факультету Панцира Ю.І. 
 
 
2. 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: декан ФВМТТ Цвігун 
О.А., завідувачі кафедр; термін виконання – 2021-2022 роки.  

3. Збільшувати кількість публікацій науково-педагогічних працівників 
факультету у фахових наукових виданнях, в тому числі зареєстрованих в 
наукометричних базах Scopus та Web of Science. Відповідальні: декан 
ФВМТТ Цвігун О.А., завідувачі кафедр; термін виконання –– постійно. 

4. 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. Відповідальні: декан ФВМТТ Цвігун О.А., 
завідувачі кафедр; термін виконання – постійно. 

5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників факультету 
щодо залучення фінансових ресурсів приватних та комерційних структур, 
програм та грантів в напрямку комерціалізації наукових досліджень. 
Відповідальні: декан ФВМТТ Цвігун О.А., завідувачі кафедр; термін 
виконання –– постійно. 

 

3. Результативність роботи навчально-наукового центру перепідготовки і 
підвищення кваліфікації та перспективи розвитку (доп. директор ННЦ 
перепідготовки і підвищення кваліфікації Федірко Павло Петрович) 
 

ВИРІШИЛИ: Інформацію директора ННЦ ПіПК ПДАТУ Федірка П.П.  
прийняти до відома. 

1. Провести роботу з оновлення бази високотехнологічних підприємств 
області, в яких використовується сучасне обладнання та технології, для 
проходження стажування викладачів. (Відповідальні: директор центру, 
декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр;  термін 
виконання – постійно). 

2. Покращити співпрацю з обласною і районними радами щодо 
організації спільних заходів, направлених на розвиток добровільних 
об’єднань територіальних громад. Залучати науковий потенціал університету 
до розробки та реалізації програм Департаменту розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу Хмельницької області. (Відповідальні: 
директор центру, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі 
кафедр; термін виконання – постійно). 

3. Посилити вимоги до якості підготовки навчальних програм з 
підвищення кваліфікації та стажування в умовах навчання з активним 



використанням дистанційних технологій. (Відповідальні: директор і 
провідний фахівець центру; термін виконання – 2021р.). 

4. Створити робочу групу із співробітників університету для 
моніторингу та прийняття участі в  українських  та міжнародних програмах, 
проектах  і грантах. (Відповідальні: директор і провідний фахівець центру, 
декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр; термін 
виконання – 2021р.) 

5. Активізувати співпрацю з обласним, міським та районними центрами 
зайнятості із навчання безробітних. (Відповідальні: директор і провідний 
фахівець центру; термін виконання – постійно).  

 
 

Секретар вченої ради, доцент    Олена КОБЕРНЮК 


