Підсумки роботи вченої ради академії за 2019 рік
Шановні члени вченої ради всім вам відомо, що ми працюємо за
затвердженим Планом роботи вченої ради академії, який складається на
навчальний рік з вересня по червень, але звітувати доводиться за календарний
рік. За 2019 рік планом роботи за календарний рік передбачено 10 засідань, а
було проведено 14 засідань, при цьому в червні провели два планових, що
складає 11 планових і три позачергових.
Всього за 2019 рік планувалось розглянути 47 планових питань. Фактично
за було розглянуто 119 питань, із яких 47 планових та 19 додаткових, сім
позачергових та 46 в різному.
Планові питання відображені в плані роботи вченої ради.
Позачергові розглядались за терміновою необхідністю а саме:
1. Засідання №4 від 28.03.19 розглянуто чотири питання та чотири в
різному: серед них 1. Про представлення до вченого звання професора кафедри
фармакології і токсикології Гордієнка А.Д. 2. Про перереєстрацію Положень
Харківської державної зооветеринарної академії. 3. Про конкурс на здобуття
обласних іменних стипендій в галузі науки.
2. Засідання № 9 від 27.06. 19 розглянуте одне питання: Про затвердження
Змін до Правил прийому на навчання до академії в 2019 році.
3. Засідання № 10 від 02.07.19. розглянуто два питання та два в різному
Про зміни штатного розпису кафедри паразитології. 2. Про обрання на посаду
професора кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин Бобрицької
О.М.
В різному затверджували теми і зміни до теми дисертаційних робіт, зміни складу
вченої ради; дозвіл на видання підручників, монографій навчальних посібників,
практикумів, положення про наукову школу, питання з Малоданилівською селищною
об’єднаною громадою, про створення «Наглядової ради», участь у конкурсі науковометодичної комісії МОН України, проживання в гуртожитку № 2, про об’єднання і
приєднання кафедр, представлення до конкурсу Вища школа Харківщини кращі імена
та інше.
Планові питання роботи Вченої ради були виконані в повному обсязі, всі
рішення вченої ради реалізовані, слід відмітити про присвоєння вченого звання:
професора чотирьом науково педагогічним працівникам: - Корнієнко В.І.,
Гордієнко А.Д., Балим Ю.П. та Рижкова Т.М.; - доцента Гаркуші І.В.
В цілому вчена рада розглядала питання планові, позапланові та в різному
оперативно приймала рішення з питань діяльності академії.
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