Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 25 вересня 2019 року (протокол № 2) щодо звіту декана факультету ветеринарної
медицини, доктора біологічних наук, професора, академіка НААН України
Цвіліховського Миколи Івановича про виконання рішення Вченої ради Університету
від 20 квітня 2016 р. науково-педагогічним колективом факультету ветеринарної
медицини щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку
матеріально-технічної бази
Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету ветеринарної медицини
Цвіліховського М.І. «Про виконання рішення Вченої ради Університету від 20 квітня
2016 р. науково-педагогічним колективом факультету ветеринарної медицини щодо
організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної
бази», Вчена рада Університету відзначила, що факультет динамічно розвивається,
реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», які
закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2020».
На виконання рішення Вченої ради Університету від 20 квітня 2016 р. на факультеті
здійснено низку заходів з ліквідації недоліків у роботі колективу та поліпшення всіх видів
діяльності. Зокрема, з оптимізації структури управління, реорганізації окремих кафедр і
наукових лабораторій факультету на основі ефективності їх діяльності, наукової,
виробничої і фінансової доцільності та уникнення дублювання; підвищення якості
навчального процесу, удосконалення існуючих і розробку нових програм підготовки
фахівців ветеринарної медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному
ринку праці; забезпечення навчального процесу висококваліфікованим професорськовикладацьким складом та підготовки кадрів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів
наук; модернізацією та зміцненням матеріально-технічної бази; налагодженням та
здійсненням продуктивної співпраці роботодавцями, укладенням нових угод про
стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і
приватними підприємствами, установами та клініками ветеринарної медицини,
міжнародними партнерами тощо.
Водночас, Вчена рада звернула увагу на те, що в роботі колективу факультету є
значні резерви, що пов’язані з:
 необхідністю пошуку нових форм профорієнтаційної роботи, у т.ч.
започаткуванням «Доклінічної школи ветеринарної медицини» для учнів ЗОШ на базі
факультету, створенням регіональних шкільних Центрів «Юного ветеринара» тощо;
 необхідністю продовження реорганізації окремих кафедр та їх структурних
підрозділів, оптимізації розміщення і діяльності окремих начальних та наукових
лабораторій;
 подальшим посиленням і розширенням зв’язків факультету із бізнесом,
виробничниками;
 нарощуванням показників кафедр і науково-педагогічних працівників щодо
публікацій наукових статей у SCOPUS, Web of Science, Pubb Med та в інших
наукометричних базах;
 розбудовою і оновленням матеріально-технічного забезпечення лабораторій,
кафедр, ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс», його клінік, створенням нових клінічних
спецкабінетів, оснащенням їх новітнім устаткуванням, інструментами, приладами та
обладнанням;
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 організацією і проведенням спеціалізованих курсів та майстер-класів для
студентів і практикуючих лікарів ветеринарної медицини (у т.ч. на комерційній основі) з
УЗД-діагностики, ендоскопії, рентгендіагностики, стоматології, дерматології, інтенсивної
терапії і реанімації тварин тощо;
 збільшенням контингенту слухачів післядипломної освіти – лікарів ветеринарної
медицини України (у т.ч. на комерційній основі), що потребує підтримання високого
професійного рівня самих науково-педагогічних працівників факультету, регулярного
стажування їх на сучасних високотехнологічних підприємствах;
 продовженням реалізації програми з енергозбереження.
Зважаючи на зазначене Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Доповідь декана факультету ветеринарної медицини Цвіліховського М.І. «Про
виконання рішення Вченої ради Університету від 20 квітня 2016 р. науково-педагогічним
колективом факультету ветеринарної медицини щодо організації наукового, навчального,
виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази» взяти до відома.
2. Рішення Вченої ради Університету обговорити на розширеному засіданні вченої
ради факультету ветеринарної медицини в жовтні ц.р.
3. Колективу факультету надати пропозиції з розбудови навчально-виховної,
науково-інноваційної, міжнародної та інших видів діяльності на період 2019-2020 н.р. та
подати в ректорат до 15.10.2019 р.
4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на
проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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