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Факультет ветеринарної медицини є складовою частиною
Харківської державної зооветеринарної академії, підтримує її базові
принципи, формує академічне середовище з позиції академічної етики та
доброчинності.
Стратегічна мета факультету ветеринарної медицини – розвиток
освіти та науки в сфері ветеринарної медицини з випередженням вимог
сучасного виробництва, з постійним нарощуванням ресурсного потенціалу
та спрямованістю на формування фахівця з вищою ветеринарною освітою,
адаптованого до вирішення практичних та теоретичних проблем галузі.
Пріоритетні напрями розвитку факультету ветеринарної медицини
визначені в розрізі стратегічних цілей Академії:



Зростання кількості контингенту осіб, що навчаються на
факультеті одночасно з забезпеченням високої якості освіти.

Забезпечення високого фахового рівня науково-педагогічних
працівників факультету.

Здійснення ефективних наукових досліджень.



Забезпечення інтеграції до європейського освітнього та
наукового простору, розвитку міжнародних академічних комунікацій та
академічної мобільності, зміцнення загальнодержавного та міжнародного
авторитету факультету.

Оновлення і модернізація матеріальної бази факультету,
розвиток комфортних умов праці і навчання.
1. Зростання кількості контингенту осіб, що навчаються на
факультеті одночасно з забезпеченням високої якості освіти.
 Започаткувати освітню діяльність за новими для факультету освітніми
програмами з урахуванням сучасних потреб виробництва (хвороби дрібних
тварин, хвороби коней, хвороби екзотичних тварин, тощо).
 Розробити та впровадити сучасну системну рекламу факультету та
його представлення в медійному просторі задля набору на навчання
мотивованих і обдарованих студентів.
 Сприяти розробці та запровадженню електронних посібників із
фахових дисциплін.
 Розширювати представництво науково-педагогічних працівників
факультету в наукових рейтингах та конкурсах.
 Проводити щорічний моніторинг якості освітніх програм із
врахуванням пропозицій студентів, викладачів та работодавців.

2.

Забезпечення високого фахового рівня науково-педагогічних
працівників факультету.

 Стимулювати підвищення кваліфікації викладачів у провідних
наукових установах та закладах освіти, опанування сучасних технологій
навчання, викладання іноземною мовою.
 Впровадити комплексу заходів спрямованих на формування
академічної доброчинності в усіх структурних підрозділах факультету.
 Подовжити повноваження спеціалізованої вченої ради К 64.070.01

3.

Здійснення ефективних наукових досліджень.
 Максимально використати науковий потенціал викладачів та наявних
матеріально-технічних можливостей кафедр факультету для комерціалізації
результатів наукових досліджень.
 Продовжити практику організації та проведення міжнародних і
всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій.
 Продовжити роботи з формування періодичних видань факультету.
 Сприяти збільшенню публікацій викладачів в базах Scopus та Web of
Science.
 Сприяти збільшенню кількості публікацій викладачів факультету
статей в іноземних виданнях з високим імпактфактором.

4.

Забезпечення інтеграції до європейського освітнього та
наукового простору, розвитку міжнародних академічних комунікацій та
академічної
мобільності,
зміцнення
загальнодержавного
та
міжнародного авторитету факультету.
 Продовжити роботи з залучення фінансування з міжнародних і
українських грантів.
 Забезпечити участь у підготовці здобувачів вищої освіти профідних
фахівців в галузі ветеринарної медицини.
 Реалізувати спільні міжнародні проекти з академічними установами
України, установами Міністерства освіти і науки України, громадськими
організаціями. тощо.

5.

Оновлення і модернізація матеріальної бази факультету,
розвиток комфортних умов праці і навчання.
 Сприяти забезпеченню викладачів необхідними засобами навчання.
 Сприяти оснащенню аудиторій факультету сучасним обладнанням.
 Розпочати роботу із залучення спонсорської допомоги зацікавлених
галузей виробництва.

