
Рішення 

Вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 

від 28 лютого 2023 року 

 

1. Про результати наукової та науково-технічної діяльності університету у 

2022 році (доп. проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 

діяльності БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна) 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію проректора з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності взяти до відома. 

2. Знаходити та розвивати нові напрями фундаментальних та 

прикладних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки 

і техніки України. Відповідальні: гаранти ОПП та ОНП, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

3. Пошук джерел залучення коштів за допомогою госпдоговорів, 

надання науково-консультаційних послуг кожною кафедрою через систему 

грантів, благодійних фондів, державних і приватних організацій, установ, 

тощо. Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, завідувачі 

кафедр. Термін: постійно. 

4. Брати участь у розробці та виконанні державних науково-технічних 

програм, стратегій розвитку. Відповідальні: декани факультетів, директори 

інститутів, завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

5. Активізувати участь співробітників університету у міжнародних та 

вітчизняних конкурсах, наукових проектах із залученням здобувачів до їх 

виконання. Відповідальні: проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності, гаранти ОПП та ОНП, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

6. Розширити спектр співпраці з провідними вченими інших науково-

дослідних, проектних і освітніх закладів України та Європи за пріоритетними 

напрямами наукових досліджень шляхом реалізації спільних науково-

дослідних проектів, проведення наукових і науково-технічних заходів, 

публікації наукових праць. Відповідальні: проректор з навчальної, науково-

інноваційної та міжнародної діяльності, гаранти ОПП та ОНП, декани 

факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

7. Посилити публікативну активність НПП університету в 

наукометричних базах Scopus та Web of Science. Відповідальні: проректор з 

навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, гаранти ОПП та 

ОНП, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр. Термін: 

постійно. 



8. Стимулювати покращення рівня знань іноземних мов НПП та 

здобувачів. Відповідальні: проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності, гаранти ОПП та ОНП, декани факультетів, 

директори інститутів, завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

9. Проводити навчально-наукові заходи, конференції, семінари з 

обов’язковою популяризацією їх на сайті університету. Відповідальні: 

проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, 

завідувач науково-дослідної частини, гаранти ОПП та ОНП, декани 

факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

10. Активізувати роботу з формування акредитаційних справ та роботу 

із стейкхолдерами ОПП та ОНП. Відповідальні: проректор з навчальної, 

науково-інноваційної та міжнародної діяльності, завідувач науково-дослідної 

частини, гаранти ОПП та ОНП, декани факультетів, директори інститутів, 

завідувачі кафедр. Термін: постійно. 

 

2. Розгляд і ухвалення річного фінансового звіту університету за 2022 рік і 

фінансового плану на 2023 рік (доп. головний бухгалтер ГРОМИК Тетяна 

Олександрівна) 

 

ВИРІШИЛИ:  1. Фінансовий звіт ЗВО «ПДУ» за 2022 рік та 

фінансовий план на 2023 рік затвердити. 

2. Для забезпечення виконання кошторису доходів та видатків 

університету по спеціальному фонду, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України, 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. 

 

3. Про результати роботи 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. Термін: постійно. 

3. Пришвидшити роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів для 

відкриття нових спеціальностей. Відповідальні: декан. Термін: постійно.  

4. 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: постійно. 

5. Завершити процес ліцензування робітничих спеціальностей 

електрогазозварника, тракториста-машиніста та водія. Відповідальні: декан, 

завідувачі кафедр.  Термін:  2023 р. 

6. Посилити якість практичної підготовки здобувачів вищої освіти за 

рахунок активізації співпраці з базовими аграрними підприємствами, 

розширення баз практичної підготовки, створення філій кафедр на 

виробництві. Відповідальні: декан, відповідальний з практичної підготовки 

факультету, завідувачі кафедр. Термін: 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: постійно. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана 

інженерно-технічного факультету Панцира Ю.І. 

 

 

Секретар вченої ради, доцент     Олена КОБЕРНЮК 


