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1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛО)КЕННЯ

1. 1. Положен1-1я про факультет ветеринарної медицини і технологій у

тваринництві Закладу вищої освіти <<Подільський державний університет>> 

розроблено відповідно Закону України <<Про вищу освіту>> та Статуту 

Університету. 

1.2. Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві є 

структурним підрозділом Університету, який здійсюоє освітні, наукові, 

методичні, організаційні, виховні функції. Факультет ветеринарної медицини 

і технологій у тваринництві здійснює відповідні функції без права юридичної 

особи. 

1.3. У своїй діяльності факультет ветеринарної медицини і технологій у 

тваринництві керується нормами Конституції України, Законів України <<Про 

освіту>>, <<Про вищу освіту>>, <<Про наукову науково-технічну діяльність>>, 

інших законів та підза1<онних нормативно-правових актів України, Статуту, 

Правил внутрішнього розпорядку ЗБО <<ПДУ>>, наказами та розпорядженнями 

pe1cropa Університету, рішеннями вченої ради Університету, Положенням про 

факультет та іншими загально університетськими актами. 

1.4. Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 

об'єднує зусилля кафедр Інфекційних та інвазійних хвороб, Нормальної та 

патологічної фізіології і морфології, Кафедра гігієни тварин та 

ветеринарного забезпечення кінолоrічної служби Національної поліції 

України, Ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, 

Кафедра технології виробниц1·ва продукції тваринництва та кінології, філій 

кафедр на виробництві, підприємств - об' єктів виробничих практик і 

стажування студентів у вирішен1-1і завдань, визначених цим положенням. 

1.5. Факультет має штамп, власну емблему, іншу символіку. 

1.6 Факультет розташований за адресую: м. Кам'янець-Подільський 

Проспект Грушевського 1/21. 

•



2. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНи І ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИНИЦТВІ

2.1. Основною метою діяльності Факультет ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві є створення умов, достатніх для отримання освіти
здобувачами вищої освіти, підготовкою яких займається Університет, для
задоволення потреб суспільства, української держави та ринку прані у
фахівцях. 

2.2. Основними напрямками діяльності Факультет ветеринарної. . ..., 
. медицини 1 технолог1и у тваринництв� є:

2.2.1. Освітня діяльність, яка включає: - підготовку фахівців з вищоіО
освітою за відповідними освl тшми програмами на ступенях <<бакалавр>>,
<<магістр>> згідно з профілем діяльності Факультет ветеринарно1· медицини і
технологій у тваринництві на інституційній (денній, заочній) та дуальній
формах; - організацію і аналіз поточної і підсумкової успішності здобувачів.

2.2.2. Методична діяльність, яка включає: - підготовку навчально
методичних комплексів дисциплін, передбачених навчальним планом, їх

. 

-
. 

. . 
пер1одичне оновлення и удосконалення; - п1дготовку матер1ал1в до
ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, за якими на

. 

. 
.. . 

. ..... 
. . -

. 

Факультет� ветеринарно1 медицини 1 технолог1и у тваринництв� зд1иснюється
підготовка фахівців. 

2.2.3. Наукова діяльність, ЯІ<а включає: 
• • 

• - планування, орган1зац1ю, проведення наукових досл1джень, контроль
за їх яr<істю і своєчас1-1им виконанr-rям; 

- забезпечення публікації результатів планових наукових робіт у
фахових наукових виданнях У �<раїни та зарубі)кних країн, у тому числі тих, які
вміщені до наук0 метричних баз <<Scopus>> і <<Web of Science>>;

- організацію і проведення конференцій, круглих

залучення до 11аукової роботи здобувачів Факультету. 

2.2.4. Виховна діяль11ість, яка включає: 

СТОЛІВ тощо; -



- сприяння нале>кному культурному і духовному розвитку осіб, ЯІQ

навчаються на Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві,

прищеплення здобувачам любові до Вітчизни, виховання їх У дусі

патріотизму, поваги до Конституції України, Гі державних символів; 

оргаюзацlю спортивних заходів; проведення творчих, 

оздоровчих та - проведення культурно-просвітницької роботи 

верств населення. 

мистецьких, 

серед р1зних 

2.2.5. Створення умов для участі науково-педагогічних працівників 

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві в заходах, шо 

відбуваються в рамках наукового міжнародного співробітництва, для 

підвищення кваліфікації за межами України. 

2.2.6. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. 

2.2.7. Здійснення іншої, шо не суперечить законодавству Статуту 

Університету, погодженої з ректором Університету відповідно до профілю і 

напряму діяльності Факультет ветеринарної медицини і технологій у 

тваринництв 1.

2.3. В організації і здійсненні освітньої, методичної, наукової, виховної 

роботи Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 
• • • 

керується нормами в1дпов1дних локальних нормативних акт1в, затверджених 

вченою радою Університету. 

З. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І 

ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИЮЩТВІ. 

З.І. Структура Факультет ветеринарної медицини і технологій у 

тваринництві визначається відповідно до мети та основних напрямів його 

діяльності і затверджується ректором Університету. 

3.2. Основними робочими та дорадчими органами Факультет 
. . " . 

ветеринарної медицини 1 технолог1и у тваринництв� є:

• деканат;



- вчена рада Факультет ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві· 

,

• v технолqг1и у тваринництві;

методична комісія Факультет ветеринарної медицини і

- збори трудового колективу Факультет ветеринарної медици1-1и і
• V технолог1и у тваринництві;

- студентська рада Факультет ветеринарної медицини і технологій у

тваринництві; 

Структурними підрозділами Факультет ветеринарної медицини і 
• v технолог1и у тваринництві є:

- кафедри;

- навчально-наукові лабораторії.

З.З. За рішенням ректора Університету на Факультет ветеринарної 
. . ..., . . . .

медицини 1 технолог1и у тваринництв� можуть утворюватися 1нш1 структурн1 

підрозділи. Розпорядженням декана на Факультет ветеринарної медицини і 
. - . . . 

технолог1и у тваринництв� можуть утворюватися консультативю, дорадч1 та 

інші робочі органи (проектні групи). 

3.4. Структурні підрозділи Факультет 
•• • 

ветеринарно1 медицини 1 

технологій у тваринництві функціонують відповідно до окремих про них 

Положень. 

4. УПРАВШННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І

ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИНИЦТВІ

4. І. Вищим колегіальним органом управління Факультет ветеринар11ої
. -., ..

медицини і технологій у тваринництв� є иого вчена рада, повноваження яко1

визначається вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету 

і зазначені у Положенні про вчену раду Факультет ветеринар11ої медицини і
• 

технологій у тваринництв�.



4.2. Безпосереднє управл1·ння діяльністю Факультет ветеринарної

�te.:nruини і тех.воло · V 
• 

• 
V г�и У тваринництв� зд1иснює декан Факультет ветеринарної 

�1ед1щини і технологій у тваринництві. 
4·3· Порядок обрання декана Факультет ветеринарної. медицини і

• V технолог�и У тваринництві і призначення його на посаду визначені Статутом

Університету і <<Положенням про заміщення вакантних посад у ЗВО <<ПДУ».

4.4. Декан Факультет ветеринарної медицини і технологій у

тваринництві може бути звільнений з посади керівником закладу вищої освіти

за поданням вченої ради закладу вищої освіти або органу громадського

самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про прац10,

Статутом Університету, умовами контракту. Пропозиція про звільнення

декана вноситься до зборів трудового колективу Факультету не менш �к

половиною голосів статутного складу вченої ради Факультет. ветеринарної

медицини і технологій у тваринництві. Пропозиція про звільнення декана

V 

• 

приимається не менш як двома третинами голос1в статутного складу органу

громадського самоврядування Факультет ветеринарної медици1-1и і технологій

у тваринництві. Інші питання шодо порядку звільнення декана визначаються

Статутом Університету.

4.5. Одна й та сама особа не може бути деканом Факультет ветеринарної

медицини і технологій у тваринництві більш як 1 О років.

4.6. Декан Факультету видає обов'язкові для виконання розпорядженн,я.

Розпорядження підлягає скасуванню ректором Університету-, я1<що воно

суперечить чинному законодавству України, Статуту Універс_1,1тету, наказам

ректора, рішенням вченої ради Університету, іншим актам Університету або

є таким, що завдає шкоду Факультету чи Університету.

4. 7. Декан несе персональну відповідальність за результати роботи
• • V 

• 

Факультету ветеринарної медицини I технолог1и у тваринництв�.

4.8. Заступники декана Факультет ветеринарної медицини і технологій у

тваринництві, кандидатури яких погоджені з студентською радою Факультету

. ., . 

ветеринарної медицини і технолоr1и У тваринництв�, признача1оться на посаду

1] 

І 



ректором за поданням д Ф екана акультету ветеринарної медици11и і технологій
У тваринництві. Декан здійснює функціональний розподіл обов'язків між

.. сво1ми заступниками якиv ' и, як правило, включає виконання загальних
повноважень з керівництва, координації та контролю за напрямками
діяльності відповідно до закріплених за заступником декана повноважень.

4.9. Декан Факультету ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві: 

• V - зд�иснює керівництво навчальною, методично10, науковою, виховною,
• • V орган1зац1иною діяльністю Факультету;
- розробляє програму розвитку Факультету;
- забезпечує виконання наказів МОН України, наказів та розпоряджень

ректора Університету, рішень вченої ради Університету, умов колективного

договору; 

- розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи

Факультету, функціональні обов'язки співробітників Факультету; 

- проводить наради зі своїми заступниками, завідуючими кафедр,

іншими керівниками, старостами академ 1 чних груп, 1 х кураторами; 

- відповідає за кадрову політику на Факультеті;

- вносить пропозиції щодо прийому та звільнення працівників Факультет
• • V • 

ветеринарної медицини 1 технолог1и у тваринництв�; 

- вносить пропозиції щодо застосування заходів заохочення та стягнення

до працівників Факультету 

тваринництв�; 

•• • • V ветеринарно1 медицини 1 технолог1и ·у 

_ вживає заход 1 в щодо охорони праці та протипожежної безпеки на 
. .. - . 

Факультеті ветеринарної медици1-1и 1 технолог1и у тваринництв�;

_ щорічно звітує про результати своєї роботи на зборах трудового
.. . . -

. 

колективу Факультету ветеринарно1 медицини 1 технолог1и у тварин1mцтв1;

_ забезпечує висвітлення діяльності Факультету ветеринарної медицини

і технологій у тваринництві на веб-сайті Університету;



- здійсн1оє інщі повнова) . . 
. . кення ВІДПОВІДНО до законодавства, СтатутуУн1верситету, наказ1в ректора та ць П ого оложення·

. '- п1дписує документи з п . итань, ВІднесених до його повноважень. 4.1 О. Деканат Факуль тету ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві об'єднує noc адових осІб, забезпечують керівництво ta
координацію У діяльності Факультету, здійснюють функції з навчально-
методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення. До
складу деканату входять: декан, заступники декана і секретар Факультету.

4.11. Секретар Факультет ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві забезпечує матеріально-технічну діяльність, діловодство та
документообіг на Факультеті. Призначення та звільнення їх з посади 
проводиться наказом реІ<тора за поданням декана. Секретар у своїй діяльності 
керується законодавством У країни, наказами ректора та розпорядженнями 

декана. Секретар безпосередньо підпорядкований декану Факультету 
•• ветеринарно1 медицини • 

• V 

1 технологІи . у тваринництв�, 
• 

V п1дконтрольнии заступникам декана у межах, визначених деканом. 

• • V 

ПlДЗВlТНИИ

4.12. Базовим структурним підрозділом Факультету ветеринарної 

медицини і технологій у тваринництві є кафедра, що проводить освітню, 

методичну, наукову, виховну діяльність і до складу якої входить не менше 
п'яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем 
роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вче.не (почесне) 
звання. у своїй діяльності 1<афедра керується Поло)1<е1-11-1ям про 1<афедру. 

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО І СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАЮІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

ТЕХНОЛОПЙ У ТВАРИНИдТВІ.

ВЕТЕРИІ-fАРНОЇ МЕДИЦИІ1И І 

мадського самоврядування Факультету ветеринарної
5.1. Орrаном rpo 

. 'й у тварин1-1ицтві є збори трудового колективу
медицини 1 технолог� . . . 

борних представник1в з числа ос16, як1 навчаються 
Факультету, включаючи ви 

• 

на Факультет�. 



5 .2. В органі громадського са . моврядування Факультету ветеринарно ..r,.tедицини 1 технологій у тварин . . 1
. . Ф 

ництв1 повинн1 бути представлені всі категоріїттрац1вник1в акультету та вибо · . . . . рн1 представники з числа ос1б, як1 навqаютьсяна Факультет�. При цьому не . . менш як 7 5 в1дсотюв складу зборів повинністановити науково-педаrогічн· · 1 прац1вни1<и Факультету і не менш як 15відсотків - виборні представ . . ники з числа студент1в, як1 обираються студентамишляхом прямих таємних виборів.
5.3. Орган громадського самоврядування Факультету ветеринарноїмедицини і технологій у тваринництві:
- оцінює діяльність декана Факультету;
- затверджує річний звіт про діяльність Факультету;
- надає згоду, більшістю від повного складу голосів, на призначання

декана Факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві;
- подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади

. декана Факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом
Університету, укладеним з ним контрактом;

- обирає виборних представників до вченої ради Університету;
- обирає виборних представників до вченої ради Факультету

• • V • ветеринарної медицини 1 технолог1и у тваринництв�; 

- обирає делегатів на Конференцію трудового колективу Університету. -
розглядає інші питання діяльності Факультету ветеринарної медицини і

• 

технологій у тваринництв�. 

5.4. Збори трудового колективу Факультету ветеринарної медицини_ і

технологій у тваринництві скликаються не рідше одного разу на_рік. 

5 5 р. про проведення зборів трудового колективу Факультету . . �шення
·- . -" цини і технолог1и у тваринництв� приимається вченоюветеринарно1 меди 

радою Факультету або деканом Факультету.

вого колективу, на яких відбуваються вибори до складу5.6. Збори трудо 
.. 

ту мають буrи проведеними не пізніше ніж за 20вчено1 ради Факульте 



�<але.ндарних дн1в до закінчеt1ня повно важень попереднього складу вчен .. фа�ультету. 01ради 
5. 7. Для забезпечення ор . . .. ган1зац11 роботи зборів трудового колективурішенням декана Факультету утворюється . . . . орrан1зац�йний ком1тет, ЯКИй:забезпечує техн1чну організую проведення зб . . ор�в трудового колективу(визначає час 1 м1сце проведення· повідомл . . . ' яє про них колективи, структурнихnідрозд1л1в; орган1зовує реєстрацію учаснию· • .. . в 1 вручення 1м посв1дчень·

' затверджує форму бюлетенів для голосування, форму протоколу, лічильноїкомісії, тощо); - вирішує інші питання з організації роботи зборів трудовогоколективу Факультету. 
5.8. Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо у нихбере участь не менш як 2/3 загальної кількості учасників зборів.
5.9. Збори трудового колективу відкриває голова організаційного

ком1тету. 

5.1 О. Збори обирають голову, його заступни1<а, секретаря та членів 

лічильної комісії (у складі не менш трьох членів комісії). 

5.11. Учасники зборів трудового колективу визначають порядок денний 

зборів трудового колективу, розглядають інші питання і приймають у 
• встановленому порядку р1шення. 

5.12. Якщо інше не встановлено законодавством та Статутом
Університету, порядок і форму голосування з питань, що виносяться на їх
розгляд збори трудового колективу визначають самостійно. Рішення
визнається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини
)'Часників зборів трудового колективу. 

5 .13. Рішення зборів тру до вого колективу оформлFоється протоколом, 
який підписується головою та секретарем зборів тру до вого колективу.

Протокол має містити відомості щодо: 

- кількості присутніх на зборах трудового колективу;

- складу робочих органів зборів;

_ порядку денного зборів трудового колективу;



І 

- обговорення nитань порядку денног 
,
13
алили -голосували. 

0 за схемою: слухали_ 
ff• виступили -

5.14. Яr<що рішенням б . з ор1в тру . дового колект 
я1<ИЙ документ, то в1н додаєть 

иву затверджується 6 ся до протоколу.
У дь-

5 .15. Протокол зборів 
... 

трудового колектив та л ·  .. . 
лист реєстрац11 учасників зборів скла 

у 1чильно1 ком1сії, а також
даються у двох п . 

відповідно підписуються гол . рим1рниках. Протоколи
овою І секрета .. . . .. рем загальних зб .

ліtІИЛЬН01 KOMlCll та зберігаю 
ор1в, головою 

ться в деканаті Фак 
медицини і технологій у твар . 

ультету ветеринарної
инництв1 та архіві Уніве с 

примірнику). 
Р итету (по одному

5.16. На Факультеті ветерина .. . 
. 

рно1 медицини І технологій у твари1-1ництв·
функц1онують органи студентського 

1 

самоврядування, структура і система 
яких, а також питання що нал , ежать до їх компетенції, визначаються 
Положення про студентське самовряду С . вання. тудентське самоврядування 
здійснюється на рівні Факультету гуртож ' итку,курсу,студентськоїгрупи. 

5.17. Вищим органом студентського самоврядування Факультету 

ветеринарної медицини і технологій у тваринництві є Заrальн1· зб ори студент1в 

Факультету . 

5.18. Загальні збори студентів Факультету ветеринарної медицини і 
• V • технолог1и у тваринництв�:

- заслуховують звіт голови Студентської ради Факультету ветеринарної

медицини і технологій у тваринництві; 

- визначають принцип формуван1-rя Студентської ради Факультету

ветеринарної медицини і тех1-1ологій у тваринництві, норму представництва

студентів у Студентській раді Фа1<ультету ветеринарної медици11и і технолог�й

У тваринництві; визначають першочергові завдання, стратегію напряNІИ

• 

д1яльності студентського самоврядування Фа1<ультету.

5.19. Загальні збори студе1-1тів Факультету ветеринар1-1ої медицини і

технологій у тваринництві скли1<ає Студентсь1<а рада Факультету ветеринарної

)fедицини і технологій у тваринництві за власним рішенням або на вимогу не



ue ніж 10% від кількості }l�f-1[ 
• v  

студентів Фа1<ультет xtloлor1и у тваринництві, або за . . . у ветеринарJ-rої медицин . re, �н1ц1ативою С и І 
1/ffі.верситету. тудентськоrо парламенту

5.20. Загальні збори студентів Факультету вете 
х
JІОдоrій у тваринництві проводят . ринарно1 медицини іfЄ ь не р1дше одного 5.21. Про час, місце та порядок V • •  

разу на навчальний рік.. денним ІХ проведення оrоло . аіше н1ж за 5 робочих днів до 3 llіується не 111з.п ' аrальних збо · . . р1в студент1в Факультет 5.22. Загальн1 збори є правомочним з . у. 
.. . . . а наявност1 не ме1іше 50%+ . аrально1 к1лькост1 студент1в Факультет в�д з у .  

5.23. Рішення Загальних 

шляхом прямого голосування 
факультету на зборах. 

зборів студентів Факультету приймають
більшістю голосів присутніх студентів

5.24. Вищим виконавчим і представницьким органом студентськогосамоврядування Факультету є Студентська рада Факультету. СтруктураСтудентської ради Факультету дублює структуру Студентського парламенту
Університету. 

5.25. Студентська рада Факультету ветеринарної медицини і технологій
у тваринництві обирається на один рік і проводить свої засідання не рідше, ніж 
один раз на МІСЯЦЬ.

.. 5.26. У своїй діяльності Студентська рада Факультету ветеринарно1 

медицини і технологій у тваринництві підзвітна Студентсько�1у парламенту 

Університету. 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАШЗАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

ВЕТЕРИНАРНОЇ :МВ,;-,-.............. І ТЕХНОЛОГІЙ у ТВАРИНИЦТВІ.

BflECEffi-IЯ ЗМІН І ДОПОВНЕІ-ІЬ до ПОЛОЖЕІ-П-ІЯ .. 
. . е о  ганізація Факультету .ветеринарна�

б. І. Припинення д1яль1-�ост�, Р Р . ··
тві може здійснюватися за р1шенням вчено1

АІеДИЦини і технологій у тваринниц 
. . . чинного законодавства . 

.Ради Ун1верситету ВІДПОВІДНО до 



6·2· При припиненні діяльності Фа1<ультету ветеринарної медицини і
• v 

технолог�и У тваринництві працівникам, що звільняються, гарантується
дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до законодавства.

6.3. Положення про Факультету ветеринарної медицини і технологій у 

тваринництві затверджується вченою радою Університету. Зміни і доповнення 
вносяться до нього в такому ж порядку. 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з навчальної роботи 

Керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості вищої освіти 

• • 

J.Іачмьник юридичнеіF&-Вl;!J:дlJ� 

��� 7��.eP#prr 

Ірина ЯСІНЕЦЬКА

Віталій ВОЛОЩУК 

Дм-Рrrро МА"ЛЬЧЕНК& 
p�r ���� 
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