
Рішення 

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 25 квітня 2019 року 

 

1. Оцінка результативності діяльності факультету ветеринарної медицини і 

технологій у тваринництві та шляхи вдосконалення (доп. декан факультету, 

доцент Цвігун Олег Анатолійович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Результати діяльності  факультету ветеринарної 

медицини і технологій у тваринництві вважати задовільними. 

2. Створити сертифіковану міжкафедральну лабораторію для 

проведення наукових досліджень НПП, аспірантів і магістрантів, яку 

забезпечити  необхідним обладнанням (відповідальні: завідувачі кафедр 

факультету, заступник декана з наукової роботи Димчук А.В., декан ФВМТТ 

Цвігун О.А.; термін виконання – 2020 рік)  

3. Збільшити кількість публікацій НПП факультету  у фахових 

наукових виданнях, в тому числі зареєстрованих в наукометричних базах 

Scopus та Web of Science (відповідальні: завідувачі кафедр факультету, 

заступник декана з наукової роботи Димчук А.В., декан ФВМТТ Цвігун О.А.; 

термін виконання – до кінця 2019 року) 

 

4. Забезпечити підготовку до проведення акредитацій ОПП «Кінологія» 

за ОС  «Магістр» (відповідальний: декан ФВМТТ Цвігун О.А., гарант ОПП 

професор Приліпко Т.М.; термін виконання – до 15 вересня 2020 року) 

 

5. Забезпечити підготовку до проведення акредитації ОПП «Кінологія» 

ОС  «Бакалавр» (відповідальний: декан ФВМТТ Цвігун О.А., гарант ОПП 

професор  Цвігун А.Т.; термін виконання – до 15 березня 2021 року) 

 

6. 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 (відповідальний: декан ФВМТТ Цвігун О.А.; 

термін виконання – постійно) 

 

 

2. Оцінка ефективності освітньо-педагогічної діяльності Хотинського 

коледжу ПДАТУ і перспективи розвитку в сучасних умовах (доп. директор 

коледжу Юзько Володимир Іванович) 



 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Хотинського коледжу ПДАТУ 

взяти до відома та визнати роботу коледжу задовільною. 

 

2. Педагогічному колективу: 

- активізувати роботу над удосконаленням інноваційних форм і методів 

проведення навчальних  занять (участь у семінарах, курсах, стажуваннях); 

- підвищувати результативність освітньо-педагогічного процесу шляхом 

покращення матеріально-технічної бази коледжу для забезпечення якості 

проведення занять (оновлення НМБ кабінетів) (відповідальні: адміністрація 

коледжу, викладачі; термін: постійно) 

 

3. Покращити  профорієнтаційну  роботу у загальноосвітніх 

закладах, училищах та ліцеях Чернівецької області та прилеглих областей 

щодо вступу в коледж (відповідальні: адміністрація коледжу, викладачі, 

студенти; термін: постійно) 

 

4. Розробити і впровадити сучасний алгоритм роботи органів 

студентського самоврядування щодо формування активної життєвої позиції, 

здорового способу життя і національно-патріотичного виховання студентів   

коледжу (відповідальні: адміністрація коледжу, викладачі, студентське 

самоврядування; термін: постійно) 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

Хотинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного 

університету  Юзька В.І. 

 

 

3. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» (доп. голова спеціалізованої ради Д 71.831.02, професор 

Іванишин Володимир Васильович) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію голови спеціалізованої вченої ради 

Іванишина В.В. прийняти до відома. 

2. Голові та вченому секретарю спеціалізованої вченої ради 

Д 71.831.02 спрямувати роботу членів спеціалізованої вченої ради на 



підвищення рівня відповідальності до робіт, в яких є текстові 

запозичення, використані ідеї, наукові результати і матеріали інших 

авторів без належного посилання на джерела.  

3. Спеціалізованій вченій раді посилити відповідальність до 

здобувачів і наукових консультантів (керівників) за якісну підготовку 

та оприлюднення результатів наукових досліджень.  

4.  Здійснювати перевірку дисертаційних робіт на плагіат.  

 


