Про представлення до вченого звання доцент: Куш Л.Л., Ігнатьєва Т.М.,
Мірошнікова О.С. та затвердження членів лічильної комісії
Кущ Людмила Леонідівна народилася у с. Володимирівка
Кіровоградської області у 1967 році. У 1992 р. закінчила Харківський
зооветеринарний інститут за спеціальністю «Зооінженерія» та отримала
кваліфікацію «Зооінженер».
У 2007 р. була прийнята на посаду провідного фахівця патентознавця
Харківської державної зооветеринарної академії. У 2010 р. прийнята на
посаду асистента кафедри менеджменту за сумісництвом.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 16.00.06 –
гігієна тварин та ветеринарна санітарія.
З 2012 р. вона працює асистентом, 2014 р. – старшим викладачем, а з
2019 р. і до теперішнього часу – доцентом кафедри гігієни тварин та
ветеринарної санітарії.
Наразі працює над докторською дисертацією на тему: «Гігієнічна оцінка
ритмічності біологічних процесів сільськогосподарських тварин», тему якої
було затверджено у 2018 р., науковий консультант – д.вет.н., професор
Чорний М.В.
Бере участь у наукових дослідженнях кафедри за темою «Наукове
забезпечення
профілактики
хвороб,
підвищення
резистентності,
продуктивності тварин та одержання екологічно чистої продукції за умов
впровадження санітарно-гігієнічних заходів (державний реєстраційний номер
0116U002773).
Кущ Л.Л. виконує запланований обсяг педагогічного навантаження, на
високому науково-методичному рівні читає курс лекцій, проводить
лабораторні заняття з дисципліни «Гігієна тварин», «Ветеринарна гігієна та
санітарія» та «Інтелектуальна власність».
Лекції читає з 2010 р. Середньорічне загальне педнавантаження
становить близько 600 годин. Лекції читає державною мовою у супроводі
мультимедійної демонстрації.
Науково-педагогічний стаж становить 10 років. За період роботи в
академії вона опублікувала 63 роботи, з них 26 статей, у т.ч. 22 – у фахових
виданнях, а також 12 тез доповідей конференцій та 13 патентів України на
корисну модель. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 40
робіт, у т.ч., 18 статей, з них 17 – у фахових виданнях, у т.ч. 3 – у виданнях,
що включено до наукометричної бази Web of science, 3 патенти України на
корисну модель.
Отримала сертифікат володіння англійською мовою (на рівні B2) у
2019 р., сертифікат володіння державною мовою та сертифікат з науковопедагогічного стажування в Люблінському медичному університеті (м. Нови
Сонч, Республіка Польща) у 2019 р.
Комісія, створена розпорядженням декана факультету ветеринарної
медицини за результатами відвідування лекції відмітила, що лекція

прочитана українською мовою, на високому науково-методичному рівні. На
засіданні кафедри заслухано звіт Кущ Людмили Леонідівни про навчальнометодичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і
рекомендовано присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Кущ Людмила Леонідівна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.
Ігнатьєва Тетяна Михайлівна народилася у смт Мала Данилівка
Харківської області у 1986 році. У 2009 р. закінчила з відзнакою Харківську
державну зооветеринарну академію за спеціальністю «Ветеринарна
медицина» та отримала кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини». У
2011 р. отримала кваліфікацію «Магістр ветеринарної медицини».
У 2009 р. була прийнята на посаду асистента кафедри гігієни тварин та
ветеринарної санітарії Харківської державної зооветеринарної академії де і
почала свою наукову діяльність.
2014 р. вступила до аспірантури ХДЗВА, яку закінчила у 2017 році.
Результатом наукової праці стала дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та
ветеринарна санітарія, яку захистила 26 квітня 2018 р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради К64.070.01 при ХДЗВА на тему: «Санітарногігієнічне обґрунтування використання арселану при вирощуванні телят»
З 2009 року вона працює асистентом, з 2014 року і до теперішнього часу
– старшим викладачем кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії.
Бере участь у наукових дослідженнях кафедри за темою «Наукове
забезпечення
профілактики
хвороб,
підвищення
резистентності,
продуктивності тварин та одержання екологічно чистої продукції за умов
впровадження санітарно-гігієнічних заходів (державний реєстраційний номер
0116U002773).
Ігнатьєва Т.М. виконує запланований обсяг педагогічного навантаження,
на високому науково-методичному рівні читає курс лекцій, проводить
лабораторні заняття з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія» «Гігієна
тварин» «Гігієна коней».
Загальний обсяг педагогічного навантаження за 5 років становить 2025
год., в середньому на рік – 405 год.
Лекції читає з 2018 року державною мовою у супроводі мультимедійної
демонстрації.
Науково-педагогічний стаж становить 11 років.
Отримала сертифікат володіння англійською мовою (на рівні B2) у
2019 р. Сертифікат володіння державною мовою та сертифікат з
Міжнародної науково-практичної конференції Софія, Болгарія ( січень 2020).
За розпорядженням декану факультету ветеринарної створена комісія,
яка за результатами відвідування лекції відмітила, що лекція прочитана
українською мовою, на високому науково-методичному рівні (протокол
засідання кафедри № 12 від «10» березня 2020 року). На засіданні кафедри
заслухано звіт Ігнатьєвої Тетяни Михайлівни про навчально-методичну,

науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і рекомендовано
присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Ігнатьєва Тетяна Михайлівна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.
Мірошнікова Ольга Сергіївна, 1976 року народження. У 1998
року закінчила Харківську державну зооветеринарну академію за
спеціальністю «Ветеринарна медицина», кваліфікація – лікар
ветеринарної медицини. Кандидат ветеринарних, дисертація захищена 11
березня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.070.01
при ДВНЗ «Харківська державна зооветеринарна академія» за
спеціальністю 16.00.06. – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, диплом
ДК № 061167.
На посаду асистента кафедри анатомії і гістології імені професора
Т. Г. Цимбала була прийнята у 2010 р., на посаду старшого викладача – у
2011 р. З 10.06.2019 і до цього часу працює на посаді доцента кафедри
нормальної і патологічної морфології.
О. С. Мірошнікова викладає дисципліни: «Анатомія свійських
тварин» (факультет ветеринарної медицини, 1 та 2 курси, лабораторних
занять 348 год за рік, лекцій – 68 год), «Топографічна анатомія»
(факультет ветеринарної медицини, 1 курс – 30 годин). Педагогічне
навантаження становить 571 годину у середньому за три останні роки.
Лекції із зазначених дисциплін читає з 2013 року, лабораторні
заняття викладає 3 2010 року. Здійснює керівництво навчальною
практикою. Розробляє та вдосконалює лекційний курс із застосуванням
сучасних мультимедійних програм. Приймає участь у розробці та виданні
методичних вказівок, базових контролюючих, навчальних та робочих
програм.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня
акредитації – Харківській державній зооветеринарній академії – 9 років і 8
місяців. Має 67 публікацій, з них 47 наукових та 20 навчальнометодичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 5 патентів
України на корисну модель.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 47 праць, з
них 27 наукових та 20 навчально-методичного характеру, у т.ч. після
захисту 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричної бази Web of Science.
Отримала сертифікат мовної освіти (на рівні B2) з англійської мови у
2019 році та сертифікат з науково-педагогічного стажування в Люблінському
Університеті природничих наук (м. Люблін, Республіка Польща) на тему:
«Інновації в навчальному процесі студентів природничих спеціальностей:
методи, підходи, технології» в обсязі 6 кредитів (180 годин) у 2020 році.
Комісія, створена розпорядженням декана факультету ветеринарної
медицини за результатами відвідування лекції відмітила, що лекція

прочитана англійською мовою на високому науково-методичному рівні
(протокол засідання кафедри № 8 від 04 березня 2020 р.).
Звіт про навчальну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу
заслухали та схвалили на засіданні кафедри нормальної та патологічної
морфології. Дана позитивна оцінка та рекомендовано присвоїти їй вчене
звання доцента.
Представлені дані свідчать про те, що Мірошнікова Ольга Сергіївна
повністю відповідає вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.
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