
Рішення 
Вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 

від 30 грудня 2021 року 
 

1. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Кам'янець-
Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2020-2021 н.р. (доп. директор 
коледжу БІЛЯНСЬКИЙ Юрій Олександрович) 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Роботу ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий 
коледж ЗВО «Подільський державний університет» за звітний період 
вважати задовільною, звіт – затвердити. 

2. Покращити профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх школах 
та закладах ОТГ прилеглих територій. Відповідальні: заступник директора, 
завідувачі відділень, секретар відбіркової комісії. Термін виконання: 
постійно. 

3. Активізувати роботу закладу освіти щодо співпраці з аграрними 
підприємствами, як базою практичного навчання. Відповідальні: директор, 
заступник директора, завідувачі відділень. Термін виконання: постійно. 

4. Покращити навчально-методичну роботу щодо забезпечення 
ефективної підготовки студентів до здачі ДПА у вигляді ЗНО. Відповідальні: 
голови циклових комісій гуманітарних дисциплін та природничо-
математичних дисциплін. Термін виконання: постійно. 

5. Активізувати співпрацю з НПП університету з метою 
покращення профорієнтаційної роботи серед випускників для спрямування 
випускників коледжу на продовження навчання в ЗВО «Подільський 
державний університет». Відповідальний: директор коледжу. Термін: 
протягом року.  

 
2. Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності університету за 
результатами першого семестру 2021-2022 н.р. (доп. керівник НМЦЗЯВО 
ВОЛОЩУК Віталій Ростиславович) 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію керівника навчально-методичного центру 
забезпечення якості вищої освіти Волощука В.Р. прийняти до відома. 

2. Внести зміни та доопрацювати «Індивідуальний навчальний план». 
Відповідальні: керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р., сектор навчально-
методичного та організаційного забезпечення якості освіти в університеті. 

3. Забезпечити проведення опитування здобувачів вищої освіти, щодо 
моніторингу якості викладання НПП в університеті. Відповідальні: керівник 



НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р., сектор планування, організації та контролю 
навчальної роботи, декани, директори, завідувачі кафедр. 

4. Активізувати роботу щодо покращення методичної роботи НПП 
структурних підрозділів Університету в системі Moodle. Відповідальні: 
декани, директори, завідувачі кафедр, керівник НМЦ ЗЯВО Волощук В.Р. 
 

 

3. Звіт про науково-дослідну діяльність НДІКК ім. О. Алексеєвої та шляхи її 
вдосконалення (доп. директор НДІКК ім. О. Алексеєвої БУРДИГА Віталій 
Миколайович) 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Звіт про науково-дослідну діяльність НДІКК ім. 
О. Алексеєвої та шляхи її вдосконалення затвердити, а роботу інституту 
визнати задовільною. 

2. Дирекції НДІКК ім. О. Алексеєвої розробити і затвердити план 
заходів на 2022 рік з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкту, 
що становить національне надбання «Колекція світового генофонду роду 
Fagopyrum Mill» (термін – до 01.03. 2022 р., відповідальний Бурдига В.М.) 

3. Дирекції НДІКК ім. О. Алексеєвої розширити дослідження сортів 
гречки, адаптованих до змін клімату, а також удосконалення технологій їх 
вирощування, в тому числі післяукісних та післяжнивних посівів (термін – 
постійно; відповідальний Бурдига В.М.) 

4. Науковим співробітникам НДІКК ім. О. Алексеєвої активізувати 
роботу зі створення нових сортів гречки, які характеризуються 
крупноплідністю та стійкістю до осипання (термін – постійно; 
відповідальний – Рарок В.А.) 

 
 

4. 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 
Умов 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 
31.12.2021 року 

3. З метою виконання вимог пункту 11 розділу VІІ Умов прийому 
на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, головам предметних 
екзаменаційних та фахових атестаційних комісій забезпечити своєчасне 
подання на затвердження до Приймальної комісії розроблених критеріїв і 
порядку оцінювання, програм та завдань вступних випробувань для прийому 
вступників у 2022 році (у паперовій та електронній формі). Відповідальні: 
декани факультетів та директори інститутів, голови предметних 
екзаменаційних та фахових атестаційних комісій. Термін виконання: до 
04.02.2022 року. 

 

 

Секретар вченої ради, доцент     Олена КОБЕРНЮК 


