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Про планування вступу
до аспірантури і докторантури

Аналіз ситуації щодо планування держзамовлення для вступу до аспірантури
і докторантури на кафедри факультету ветеринарної медицини НУБіП України
впродовж кількох останніх років свідчить про те, що частина докторів наук не
проявляє активності у відновленні кадрового потенціалу кафедри і факультету в
цілому, не тримає зв’язок із здобувачами вищої освіти впродовж їх навчання, не
здійснює селекцію і відбір кращих випускників для вступу до аспірантури, не має
зв’язку з виробництвом, не проводить жодних профорієнтаційних заходів з
практикуючими фахівцями ветеринарної медицини, які прагнуть підвищити свій
науковий рівень, і всіма способами та пошуками різних причин намагаються
уникнути відповідальності за майбутнє факультету.
У зв’язку із зазначеним вище
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Докторів наук, які нині здійснюють підготовку менше 2-х здобувачів в
аспірантурі і не запланували на 2022 рік держзамовлення для вступу здобувачів в
аспірантуру і докторантуру на очну форму навчання забезпечити селекцію і набір
здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії (у т.ч. іноземців) на
контрактну форму навчання (відповідальні завідувачі і доктори наук кафедр).
2. Кадровій комісії факультету здійснити аналіз підготовки кадрів вищої
кваліфікації на факультеті докторами наук і врахувати його результати під час
формування конкурсних пропозицій, зміни посади, оголошення конкурсу на
відповідні посади, рейтингуванні тощо. Практикувати не менше 1 разу на рік
заслуховувати неактивних докторів наук на засіданнях НДІ здоров’я тварин,
Ради докторів наук, вченій раді ФВМ (відповідальні - заст. голови кадрової
комісії, доц. Жук Ю.В., директор НДІ здоров’я тварин, д.вет.н. Голопура С.І.,
голова сектору «Наука і інновації», д.вет.н. Засєкін Д.А.).
3. Завідувачів кафедр взяти під особистий контроль виконання п. 1 цього
розпорядження та інформувати мене особисто ЗО числа кожного місяця
впродовж навчального року.
4. Загальний контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за
собою.
Декан факультету
ветеринарної медицини

Виконавець: декан факультету ветеринарної медицини Цвіліховський Мсі.
Тел.: 044-527-82-31

М. Цвіліховський

