Харківська державна зооветеринарна академія
Протокол № 2
засідання Вченої ради академії
27 лютого 2020 року
смт Мала Данилівка
Присутні – 43 члени Вченої ради із 49 (перелік додається).
Голова Вченої ради – Барановський Д.І.
Учений секретар – Піпенко М.А.

Порядок денний:
1. Про результати фінансово-економічної діяльності академії у 2019 році
Доповідач: головний бухгалтер Сотнікова Н.М.
2. Про представлення до вченого звання професора кафедри
нормальної та патологічної морфології Куща М.М.
Доповідач: учений секретар Піпенко М.А.
3. Звіт про роботу студентського самоврядування у 2019 році
Доповідач: голова студентського самоврядування Павлова К.В.
4. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у
2019 році
Доповідачі: вчені секретарі спеціалізованих вчених рад Кущ М.М.,
Гноєвий І.В.
5. Звіт про роботу наукової бібліотеки у 2019 році
Доповідач: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
6. Звіт комендантів гуртожитків про ефективність використання
житлового фонду
Доповідачі: коменданти гуртожитків Гончаренко А.М., Назаренко В.А.
7. Різне
Голова Вченої ради Барановський Д.І. наголосив, що на засіданні
Вченої ради академії присутні 43 із 49 членів Вченої ради, у зв’язку з цим
засідання Вченої ради вважається відкритим.
Звучить Гімн України.
Члени Вченої ради голосуванням затвердили порядок денний та
перейшли до розгляду питань роботи.
1. Про результати фінансово-економічної діяльності академії у 2019 році
СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Сотнікова Н.М. проінформувала, що
основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження
та використання коштів академії — є кошторис доходів і видатків за рік.
Основним джерелом фінансування академії є: бюджетні, власні та
благодійні кошти. Кошторис доходів і видатків академії за 2019 рук склав:
68107 тис. грн., що на 2854 тис. грн. більше у порівнянні з 2018 роком.
Фактично надійшло з Державного бюджету України (загальний фонд) 42707
тис. грн. Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень загального
фонду зросли на 4 %.
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Щороку сума отриманих коштів із бюджету за загальним фондом
збільшується, зростання витрат пов’язано в першу чергу із збільшенням
показника «заробітна плата та нарахування» у зв’язку з підвищенням
мінімальної заробітної плати, згідно чинного законодавства України.
Дані кошти були спрямовані за цільовим призначенням, згідно
затвердженого кошторису, які наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Структура видатків з Державного бюджету за 2019 рік
Статті видатків
тис. грн.
%
Заробітна плата з нарахувань
Комунальні послуги
Забезпечення дітей-сиріт
Виплата стипендій
Інші виплати
Капітальні видатки
Всього видатків

31017,50
3836,00
506,30
5991,40
855,80
500,00
42707,00

72,6
9,0
1,2
14,0
2,0
1,2
100,0

В структурі видатків коштів загального фонду (табл. №1) найбільший
відсоток займає заробітна плата з нарахуваннями — 72, 6%.
На комунальні послуги виділяється із бюджету — 9,0 %.
У 2019 р. з бюджету було виділено 885,8 тис. грн. (2,0 %) на виконання
припису головного управляння державної служби України із надзвичайних
ситуацій у Харківській області про усунення порушень вимог законодавства
у сфері технологічної та пожежної безпеки.
На ці кошти академія закупила: вогнегасники — 308 шт. пожежні
гідранти та рукава — 33 шт., укомплектовані пожежні щити — 15 шт., та
інше, а також було оформлено проекти на систему пожежогасіння у
головному учбовому корпусі.
Академії також було виділено 500 тис. грн. (1,2 %) на капітальні
видатки. На ці кошти академія закупила основні засоби, в тому числі:
мікроскоп Sigeta, цифрова камера Sigeta, монітор пацієнта, кондиціонер
GREE та інші.
На харчування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування — 499 тис. грн. В академії навчається 16 дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування.
Річний стипендіальний фонд 2019 рік затверджено в сумі — 5991,4
тис. грн. (14,0 %), з якого за звітний період було виплачено:
- стипендії студентам — 5138,4 тис. грн.;
- стипендії аспірантам — 853,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 р. в академії налічується контингент студентів,
який приведено в таблиці 2.
Із таблиці 2 видно, що на бюджеті денної форми навчається 621 особа, а
станом на 01.02.2020 року з урахуванням випуску (92 особи) залишилося
529 осіб, в тому числі: факультет ветеринарної медицини — 394 особи,
технологічний та менеджменту — 99 осіб, біотехнологічний — 36 осіб.
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Таблиця 2
Контингент студентів, осіб
Факультет
Бюджет
Контракт

Разом

%

Денна форма навчання
Ветеринарна медицина

440

725

1165

78

Технологічний і менеджмент

131

91

222

15

Біотехнологічний

50

63

113

7

Разом

621

879

1500

100

Заочна форма навчання
Технологічний і менеджмент

17

139

156

70

Біотехнологічний

7

60

67

30

Разом

24

199

223

100

Всього

645

1078

1723

Х

Протягом 2019 року стипендію в середньому отримувало 287 осіб, з них
274 студенти, що становить 45 % від загальної кількості студентів
бюджетної форми навчання.
Фактично держава забезпечує потреби академії частково, на всі інші
видатки, які необхідно здійснювати для нормального функціонування
навчального та господарського процесів, академія витрачає власні кошти –
кошти спеціального фонду, які отримує за надання платних послуг
відповідно по Постанови КМУ від 27 серпня 2010 року №796 «Про
затвердження платних послуг, які можуть надаватися навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної та комунальної власності» зі змінами та доповненнями.
Кошторисом було передбачено на 2019 рік надходження до
спеціального фонду в сумі 35 млн. грн.
Фактично від надання платних послуг до спеціального фонду надійшло
21966,5 тис. грн. План надходжень коштів у 2019 році виконаний на 63 %.
Джерела та структура надходжень до спеціально фонду наведено в
таблиці 3.
Із даних таблиці 3 видно, що основним джерелом надходження власних
коштів є навчальні послуги на платній основі. У 2019 році надходження від
цієї послуги склало 15385 тис. грн., це 70 % від загальної суми надходжень.
Від іншої додаткової (господарської) діяльності отримано 6489,9 тис. грн.
(29,5 %). Від оренди майна надходження складає 91,6 тис. грн. (0,5 %).
Варто зазначити, що в структурі власних надходжень від навчальних
послуг 40,7 % має навчання іноземних студентів, ці кошти були отримані від
133 (середньорічних) іноземних студентів.
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Таблиця 3
Структура надходжень спеціального фонду у 2019 році
Джерела надходжень

Надходження
тис. грн.

%

Освітні послуги
Денна форма навчання

13867,1

90,0

Факультет ветеринарної медицини

6356,7

41,4

Факультет технології продукції
тваринництва та менеджменту
Факультет біотехнології

795,0

5,2

451,9

3,0

Факультет іноземних студентів

6263,5

40,7

Факультет заочної освіти

850,3

5,5

Аспіранти

60,0

0,4

Підготовчі курси

43,4

0,3

Інститут підвищення кваліфікації

105,0

0,7

Курси іноземних мов

127,7

0,8

Методичні матеріали

9,4

0,1

Консультативні послуги

222,8

1,5

Наука

100,0

0,7

Разом

15385,0

100,0

Надходження від господарської діяльності
Послуги гуртожитків

3785,2

58,3

Вода на водовідведення

256,3

3,9

Судова ветеринарно-санітарна
експертиза
Послуги НВЦ (с/г)

154,0

2,4

2192,1

33,8

Інші

102,3

1,6

Разом

6489,9

29,5

Всього

21874,9

99,5

Оренда

91,6

0,5

Разом

21966,5

100,0
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На невиконання кошторису по надходженню коштів до спеціального
фонду вплинуло те, що є великі борги за навчання студентів та проживання
в гуртожитках. Велика кількість студентів, які закінчили навчання або
відраховані з числа студентів.
Кошти спеціального фонду академії у 2019 році були використані
згідно затвердженого кошторису (таблиця 4).
Таблиця 4
Використання спеціального фонду
Статті видатків

Видатки
тис. грн.

%

Заробітна плата з нарахуваннями

17193,0

78,0

Придбання предметів, обладнання і
матеріалів
Медикаменти

1085,0

5,0

30,0

0,4

Відрядження

49,0

0,6

Комунальні послуги

2930,0

13,0

Послуги

442,0

2,0

Податки

238,0

1,0

Разом

21967,0

100,0

Як видно із таблиці 4 найбільше видатків зі спеціального фонду –
17193,0 тис. грн. (78,0 %) прийшлось на заробітну плату з нарахуваннями, на
комунальні послуги – 2930,0 тис. грн. (13,0 %), по іншим статтям видатків
відсотки невеликі.
У 2019 році питання енергозбереження та впровадження
енергозберігаючих технологій було пріоритетним завдання для
адміністративно-господарської служби. Постійно вживались заходи щодо
скорочення енергоспоживання, оскільки в умовах зростання цін на основні
види енергоресурсів питання покращення показників енергоефективності
набувають особливої актуальності, що пов’язано з необхідністю економії
бюджетних коштів на їх утримання.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність
Академії за 2019 рік.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
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2. Про представлення до вченого звання професора кафедри
нормальної та патологічної морфології Куща М.М.
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував,
що на сьогоднішнє засідання Вченої ради надійшла заява від завідувача
кафедри нормальної та патологічної морфології, доцента, доктора
ветеринарних наук Куща Миколи Миколайовича щодо представлення його
до вченого звання професора. Відповідно до заяви він надав всі необхідні
документи.
Кущ Микола Миколайович у 1986 р. закінчив Харківський
зооветеринарний інститут за спеціальністю «Ветеринарія» та отримав
кваліфікацію «Ветеринарний лікар».
Після закінчення інституту працював у колгоспі, проходив службу в
Радянській Армії.
З 1988 по 1991 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі анатомії і
гістології Харківського зооветеринарного інституту. З 1991 р. працює в
ХЗВІ послідовно на посаді асистента, з 1994 р. – старшого викладача, з
1999 р. – доцента. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Морфофункціональна характеристика печінки курчат-бройлерів при
використанні у раціоні кормових добавок гумінату, аеросилу і гумісилу» з
спеціальності 16.00.02 – патологія, онкологія, морфологія. У 2001 р. отримав
вчене звання доцента. У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора ветеринарних наук на тему: «Морфофункціональна
характеристика кишечнику свійських гусей» з спеціальності 16.00.02 –
патологія, онкологія, морфологія.
З 1998 по 2001 р. Кущ М.М. виконував обов’язки секретаря Вченої
ради ХЗВІ, з 2001 по 2002 рік – декана факультету ветеринарної медицини.
З листопада 2004 р. працює на посаді завідувача кафедри анатомії і
гістології, а з 2019 р. – кафедри нормальної та патологічної морфології.
Науково-педагогічний стаж становить більше 28 років, середньорічне
педагогічне навантаження за останні 5 років – 628 годин, у тому числі,
лекцій – 77 годин. Під його керівництвом були захищені дві кандидатські
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.
Нині є науковим керівником трьох аспірантів.
Має подяки від ректора, нагороджений почесними грамотами
Харківської обласної державної адміністрації, Державного департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти
і науки. У 2006 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани»
Міністерства аграрної політики України. У 2012 і 2019 рр. був дипломантом
обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації
«Завідувач кафедри».
Має 143 публікації, з них 134 – наукових та 9 – навчальнометодичного характеру, у тому числі 39 наукових праць, опублікованих у
вітчизняних і міжнародних фахових виданнях та 14 патентів України.
Після захисту докторської дисертації опубліковано 15 праць, у тому
числі 8 наукових (з них 3 статті у періодичних виданнях, які включені до
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наукометричної бази Web of Science і які не є перекладами з інших мов) і
один патент України на корисну модель.
Отримав сертифікат мовної освіти, який підтверджує достатньо
високий рівень володіння (на рівні B2) англійською мовою у 2019 р. та
сертифікат з науково-педагогічного стажування в Люблінському медичному
університеті (Республіка Польща) на тему: «Сучасний стан та перспективи
розвитку медичної освіти в Україні та в країнах ЄС» у 2019 р. та сертифікат
проходження тренінгу з сучасного управління тваринництвом в рамках
європейського Tempus-проєкту у Міжнародному практичному центрі
тваринництва (м. Барневельд, Королівство Нідерланди) у 2002 р.
Комісія, створена розпорядженням декана факультету ветеринарної
медицини за результатами відвідування лекції відмітила, що лекція
прочитана українською мовою, на високому науково-методичному рівні
(протокол засідання кафедри № 6 від 20 лютого 2020 року). На засіданні
кафедри заслухано звіт Куща Миколи Миколайовича про навчальнометодичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і
рекомендовано присвоїти йому вчене звання професора.
Ці дані свідчать, що Кущ Микола Миколайович повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання професора.
Надійшла пропозиція внести Куща М.М. в бюлетень таємного
голосування на вчене звання професора.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Для проведення таємного голосування голова Вченої ради
Барановський Д.І. запропонував обрати лічильну комісію.
Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію з трьох осіб:
Приходько Ю.О., Данілова Т.М., Павлова К.В.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Після проведення таємного голосування затвердили протокол №1, де одноголосно головою лічильної комісії обрано Приходька Ю.О.
Голова лічильної комісії оголосив дані протоколу №2, в урні виявлено
43 бюлетені, із яких проголосували за – 42; проти – 1 і недійсних – немає,
що свідчить про обрання Куща М.М. на вчене звання професора.
Протокол затвердили одноголосно.
УХВАЛИЛИ: на підставі рахунку голосів результатів таємного
голосування вважати обраним Куща Миколи Миколайовича і надіслати
атестаційну справу до Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння
вченого звання професора кафедри нормальної та патологічної морфології.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
3. Звіт про роботу студентського самоврядування у 2019 році
СЛУХАЛИ: голова студентського самоврядування Павлова К.В.
проінформувала, що студентське самоврядування у академії здійснюється на
рівні студентської групи, гуртожитку, факультету, академії. В академії діють
органи студентського самоврядування: студентська рада та студентські ради
гуртожитків.
Діяльність
органів
студентського
самоврядування
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регламентується Положенням про студентське самоврядування (студентську
раду) Харківської державної зооветеринарної академії, яке було оновлене у
2019 році.
Органи студентського самоврядування академії сприяють:
– вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської
свідомості та моралі;
– забезпеченню прав та інтересів студентів, їх належних потреб у
сфері навчання, побуті, оздоровлення (представники органів студентського
самоврядування є членами стипендіальних комісій та комісії з поселення до
гуртожитків академії);
– співробітництву студентських організацій академії з органами
студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними
та громадськими організаціями (Павлова К. і Куріненко О. є членами
Обласної студентської Ради, Ткаченко Д. – делегат від Студентської ради
академії в Українській асоціації студентів;
– беруть участь в управлінні академією (до складу Вченої ради
академії та Конференції трудового колективу належать 10 % студентів).
Студентським самоврядуванням академії за 2019 рік у співпраці з
адміністрацією академії, кафедрами факультетів, «Центром культури та
виховання», профспілковою організацією академії проведено:
– 12-13 січня студенти та викладачі академії взяли участь у
III Всеукраїнському фестивалі вертепів «Вертеп-фест», який відбувався на
одній з головних вулиць міста Харкова і об’єднав 56 колективів і 1029
учасників із різних областей від Заходу до Сходу країни, включаючи Харків
і область, святковою ходою і співанням колядки «Нова радість настала»;
– 2 лютого студенти академії взяли активну участь (як волонтери і
учасники змагань) у «Winter Dog Fest» – заході, що проводиться у м. Харків
уже третій рік. У програмі були змагання їздових собак, тематичні фотозони,
а також катання на упряжках, майстер-класи від організаторів. Наші
студенти здійснювали також профорієнтаційну роботу та займалися
популяризацією професій;
– 13 лютого представники студентського самоврядування відвідали
лекцію, присвячену булінгу. Лекція з проблем агресивної поведінки щодо
окремої особи або групи з метою приниження, домінування, фізичного чи
психологічного самоствердження була проведена і в нашій академії;
– 14 лютого до Дня святого Валентина в академії було організовано
фотоконкурс, нагородження переможців та перегляд тематичних фільмів. У
цей день ректор академії Барановський Дмитро Іванович та голова
студентського самоврядування Катерина Павлова були запрошені на
урочисте відкриття реконструйованої Харківської обласної філармонії, яке
проходило за участі колишнього Президента України Петра Олексійовича
Порошенка;
– 19 лютого представники студентської ради академії та інших
аграрних ЗВО України взяли участь у Skype-нараді, на якій обговорили
питання щодо організації роботи студентського самоврядування та
обмінялися досвідом;
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– 23 лютого члени студентського самоврядування у місті Чугуєві
відвідали форум громад Харківської області «Харківщина молодіжна» у
художній галереї І. Рєпіна за підтримки посольства Фінляндії, де
познайомилися з досвідом молоді Харківщини щодо розвитку міських
громад;
– 14 березня голова студентської ради разом з представниками
обласної студентської ради при Харківській обласній державній
адміністрації взяли участь у засіданні Ради регіонального розвитку
Харківської області;
– 15 березня студентський актив разом з адміністрацією академії
прийняла участь у профорієнтаційній роботі;
– 15 квітня студентський актив прийняв участь у фото-конкурсі
«Великі світлини малих місць»;
– 20 квітня академія відкрила свої двері майбутнім абітурієнтам.
Студентське самоврядування допомагало проводити святковий концерт та
екскурсії провідними кафедрами академії;
– 26 квітня студентський актив взяв участь у святковому концерті
«Студентська весна»;
– 8 травня студентський актив разом зі студентами академії та
викладачами брав участь у мітингу, присвяченому «Дню перемоги»;
– 7 жовтня члени студентської ради взяли участь у грі «Що? Де?
Коли?»;
– 17 жовтня представники студентського самоврядування відвідали
тематичну лекцію «Торгівля людьми»;
– напередодні свята Хеллоуїн, 30.10.2019 року, студенти академії
переглянули та обговорили тематичні кінофільми: «Синестер», «Стан
Хельсинг»;
– 31 жовтня відбулася святкова дискотека, присвячена «Хеллоуїну»,
на якій були проведені тематичні конкурси та розваги.
Робота студентського самоврядування академії тісно пов’язана з
обласними громадськими організаціями студентства. А тому, студенти
постійно беруть участь у засіданнях Обласної ради студентського
самоврядування при Міністерстві освіти, науки та спорту України, у роботі
Молодіжної ради при Харківській обласній державній адміністрації.
Отже, можна зробити висновок, що студентське самоврядування
академії працює та намагається покращити рейтинг нашого закладу вищої освіти.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій
у 2019 році
СЛУХАЛИ: 1. Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Кущ М.М.
проінформував, що спеціалізована Вчена рада 64.070.01 була створена в
академії Міністерства аграрної політики та продовольства України
22 грудня за № 1604 приймала та проводила захист дисертацій на здобуття
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наукового ступеня кандидата наук спеціальностей 6.00.02 – патологія,
онкологія та морфологія тварин; 0.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна
санітарія (кандидат ветеринарних та сільськогосподарських наук).
За звітній період 2019 р. у спеціалізованій вченій раді К 64.070.01
відбулось чотири захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук зі спеціальностей: 1. Боровкова Вікторія Миколаївна. Тема:
«САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФІТОСТИМУЛЯТОРА «ЛЮКОН» НА
НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ»

16.00.06 – Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні науки).
Захист відбувся 16 травня 2019 р. Науковий керівник – доц. Щербак О.В.
2. Кулак Вадим Вікторович. Тема: «ВПЛИВ ГІГІЄНО- ЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
ТА БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КРОЛІВ ТА ЯКІСТЬ ЇХ
ПРОДУКЦІЇ» 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні

науки). Захист відбувся 16 травня 2019 р. Науковий керівник проф.
Чорний М.В. 3. Запека Ірина Євгеніївна. Тема: «ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ЕШЕРИХІОЗІВ СВИНЕЙ ЗА НАДЛИШКУ В КОРМАХ КУПРУМУ, ФЕРУМУ
ТА КОБАЛЬТУ» 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин

(ветеринарні науки). Захист відбувся 17 травня 2019 р. Науковий керівник
проф. Яценко І.В. 4. Ковальова Ірина Володимирівна. Тема: «САНІТАРНОГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НАТРІЮ СЕЛЕНІТУ ТА ФІТОДОБАВОК
КУРЯМ-НЕСУЧКАМ» 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія

(ветеринарні науки). Захист відбувся 10 жовтня 2019 р. Науковий керівник
проф. Антоненко П.П.
2. Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Гноєвий І.В.
проінформував, що Спеціалізована Вчена рада К 64.070.02 створена наказом
МОН України (№ 326 від 04.04.2018 р. строком до 31 грудня 2020 року з
частковою зміною складу у відповідністю з наказом МОН України № 527
від 24.05.18) за спеціальностями: 06.02.02 – годівля тварин і технологія
кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
У 2019 році прийнято до захисту дві роботи.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
5. Звіт про роботу наукової бібліотеки у 2019 році
СЛУХАЛИ: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
проінформувала, що загальна кількість читачів за єдиним читацьким білетом
2019 року складає 3879 осіб. Це студенти, викладачі, аспіранти, слухачі,
обслуговуючий персонал академії, а також фахівці чи мешканці селища,
міста та області. Протягом року структурними підрозділами бібліотеки
обслуговано 8021 користувача, яким видано понад 314469 друкованих
видань. Значне місце у роботі бібліотеки, як культурно-освітнього центру,
відводилось вихованню культури читання, духовного розвитку особистості,
формуванню гуманітарного світогляду, популяризації знань. При організації
книжкових виставок, масових заходів перевага надавалась темам, що
зумовлені навчальним процесом і темам, які цікавили наших користувачів.
Створювали умови для спілкування читачів, організації їх роботи з
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джерелами інформації, таким чином постали центром культури, соціально і
психологічно значимого спілкування для молоді.
Далі автор проінформувала про: показники з відвідування бібліотеки
протягом 2019 року; адміністрування та наповнення інституціонального
репозитарія; перевірку дипломних робіт на плагіат; систематичне
поповнення та популяризація сторінки електронного науково-практичного
журналу
ХДЗВА
«Ветеринарія,
технології
тваринництва
та
природокористування»; забезпечення безперебійної роботи та якісного
інформаційного наповнення контентом вебсайту бібліотеки; біобібліографії
провідних вчених академії; виставкову діяльність бібліотеки; сукупний фонд
бібліотеки та інше (інформація додається).
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома.
2. З метою виконання умов МОН України (інформаційне забезпечення
навчального та наукового процесів) для акредитування спеціальностей
запланувати кошти у сумі п’ятдесяти тисяч грн. на придбання періодичних
фахових видань.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
6. Звіт комендантів гуртожитків про ефективність використання
житлового фонду
Голова Вченої ради проінформував, що звіт буде заслуханий
комендантом Гончаренко А.М. оскільки комендант Назаренко В.А.
знаходиться на лікарняному.
СЛУХАЛИ: комендант гуртожитку Гончаренко А.М. проінформував,
що кількість осіб, які можуть проживати у гуртожитку №4 складає 327,
середнє заселення за 2019 рік становить 295 осіб, за проживання у
гуртожитку надійшли кошти в сумі 1734900 грн.
На лютий 2020 року в гуртожитку мешкає 300 осіб, з яких 40 сторонніх
осіб сплачують 750 грн. за місячне проживання, 256 студентів – 520 грн. та
чотири сироти мешкають безкоштовно. Таким чином, щомісячно до
гуртожитку надходить коштів у сумі 163120 грн.
Разом з цим при значній відсутності студентів у січні 2020 року витрати
за комунальні послуги гуртожитку становлять:
- Електроенергії витрачено 41500 кВт, що становить 37260 грн. згідно
тарифу. Слід зауважити, що з 4 грудня 2019 року по 14 лютого 2020 року
кількість студентів, що проживають у гуртожитку зменшилась вдвічі у
зв’язку з канікулами, а також той факт, що температура навколишнього
середовища була значно вища у порівнянні з минулою зимою, коли вартість
за електроенергію склала 54918 грн. Утворена економія обумовлена тим, що
протягом 2,5 місяців електрокотел в душовій гуртожитку знаходився в
несправному стані через розрив розширювального баку.
- Теплоенергія - 63,621 ГКал, що становить 164 469 грн. згідно тарифу.
Слід зауважити, що централізована система опалення у гуртожитку є
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застарілою і потребує капітального ремонту. Через відсутність
комплектуючих запчастин на складі академії, є певна кількість кімнат, у
яких відсутні навіть батареї, у зв’язку з чим мешканці вимушені опалювати
свою кімнату електрообігрівачами, що є грубим порушенням правил
пожежної безпеки.
- Газопостачання – 225 м3, що становить 1420 грн. згідно тарифу.
- Заробітна плата з нарахуваннями працівників гуртожитку у січні 2020
року склала 30550 грн.
Отже загальна сума витрат за січень 2020 року склала 233699 грн., але
до закінчення опалювального сезону, у зв’язку з проживанням 300 осіб у
гуртожитку ця сума збільшиться. Таким чином різниця між надходженням і
витратами за січень складає 70579 грн. - більше ніж надходження.
Далі зазначив, що провів відповідні розрахунки, і за рахунок
надходження коштів до кінця року всі витрати будуть погашені, але є
проблемні питання, так заборгованість за проживання у гуртожитку №4 на
10 лютого 2020 року становить 251699 грн. При цьому слід звернути увагу
на те, що з цієї заборгованості 51410 грн. – це заборгованість осіб, які вже
закінчили навчання, а їх борг з кожним місяцем росте, незважаючи на те, що
вони не мають на сьогодні ніякого відношення до проживання у гуртожитку.
Для покращання ефективності використання гуртожитку зробив
пропозиції: 1. В наказі № 39 від 03.02. 20 «Про введення в дію оновленого
положення (про гуртожитки та студентські гуртожитки ХДЗВА)» внести
зміни до додатку №1, розділу 3, пункту 2, підпункту 2.6 – за внесення плати
за проживання в гуртожитку та всі додаткові послуги у встановлених
розмірах та з передплатою за два місяці. 2. Провести калькуляцію вартості
проживання для осіб, які не є студентами або працівниками Академії, за
необхідності збільшити плату і дати можливість їм проживати (27
пустуючих кімнат). 3. Першочергового вирішення вимагають питання
поточного ремонту системи централізованого опалення та закупка
будівельних матеріалів для відновлення робочого стану п’яти кухонь.
ВИСТУПИВ: головний бухгалтер Сотнікова Н.М., яка зауважила, що
комендантом не врахована вартість поточного ремонту та використаної води
і каналізації при нормі на одного проживаючого без лічильника 2,6м3 за
місяць, вартість 1м3 води та водовідводу складає 4,98 грн., за цим у
гуртожитку є збитки.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7. Різне
7.1. Про нагородження професора І.В.Яценка
СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. запропонував членам
Вченої ради підтримати клопотання ініційоване ректоратом академії щодо
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представлення до почесного звання «Заслужений працівник ветеринарної
медицини України» завідувача кафедри ветеринарно-санітарної експертизи
та судової ветеринарної медицини, доктора ветеринарних наук, професора
Яценка Івана Володимировича, який є відомим вченим судововетеринарним експертом, що зробив вагомий внесок у теорію та практику
судової ветеринарної експертизи, а також судової експертизи харчових
продуктів. Вперше розробив та впровадив в експертну практику і
судочинство «правила встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
тварин, що постраждали від жорстокого поводження». Особливою заслугою
Яценка І.В. є те, що ним вперше в Україні створено в ХДЗВА бюро судововетеринарних досліджень. Прошу підтримати це клопотання.
УХВАЛИЛИ: підтримали клопотання щодо представлення до
почесного звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини України»
завідувача кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової
ветеринарної медицини, доктора ветеринарних наук, професора Яценка
Івана Володимировича і рекомендувати розглянути і затвердити на
Конференції трудового колективу.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7.2. Про підтримку кандидатів на заміщення вакансій до НААНУ
1. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
від
Вченої
ради
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України щодо підтримки Вченою радою академії
директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, доктора
ветеринарних наук, професора Ушкалова Валерія Олександровича до
обрання його на вакансію академіка НААНУ за напрямом «Ветеринарна
медицина)» (довідка додається).
ВИСТУПИВ:
завідувач
кафедри
біотехнології,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААНУ Безуглий Микола
Дмитрович, який зазначив, що Валерій Олександрович у 1986 році закінчив
Харківський зооветеринарний інститут за спеціальність ветеринарія,
пройшов трудовий шлях від ветеринарного лікаря господарства до
аспіранта, кандидата і доктора ветеринарних наук, тривалий час працював
завідувачем, заступником директора, а з 2015 року директором Українською
лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБІІБП України, підготував 11
кандидатів ветеринарних наук та одного доктора ветеринарних наук, з 2010
року є член-кореспондентом НААНУ, має понад 500 наукових праць та
велику кількість нагород і запропонував підтримати кандидатуру Ушкалова
Валерія Олександровича щодо обрання його академіком НААНУ за
напрямом «Ветеринарна медицина)».
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру директора Української
лабораторії якості і безпеки продукції АПК, доктора ветеринарних наук,
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професора Ушкалова Валерія Олександровича до обрання на вакансію
академіка НААНУ за напрямом «Ветеринарна медицина)».
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
від
Вченої
ради
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України щодо підтримки Вченою радою академії
заступника директора Української лабораторії якості і безпеки продукції
АПК з наукової та навчальної роботи, доктора сільськогосподарських наук,
професора Данчука Вячеслава Володимировича до обрання його на
вакансію член-кореспондента НААНУ за напрямом «Ветеринарна
медицина» (мікроелементози тварин) (довідка додається).
ВИСТУПИВ: завідувач кафедри біотехнології, доктор с-г. наук,
професор, академік НААНУ Безуглий Микола Дмитрович який зазначив,
що Вячеслав Володимирович у 1986 році закінчив Кам’янець-Подільський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю ветеринарія, але звернув
увагу, що за період діяльності він став кандидатом біологічних наук та
доктором сільськогосподарських наук за спеціальністю біохімія і отримав
вчене звання професора кафедри біохімії, хоча з 2005 по 2016 рік працював
на посаді завідувача кафедри фізіології, біохімії і морфології факультету
ветеринарної медицини Подільського державного аграрно-технічного
університету, з 2016 року працює заступником директора з наукової та
навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК.
Виходячи із зазначеного, піддав сумніву про можливість його обрання на
вакансію член-кореспондента НААНУ за напрямом «Ветеринарна
медицина». Виходячи із розбіжностей голова Вченої ради Барановський Д.І.
поставив питання на голосування за обрання Вячеслава Володимировича на
вакансію член-кореспондента НААНУ за напрямом «Ветеринарна
медицина». Результати голосування: за – 20, проти – 5, утримались –
18 членів Вченої ради.
УХВАЛИЛИ: за результатами голосування академія не має можливості
підтримати кандидатуру Данчука Вячеслава Володимировича щодо його
обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ за напрямом
«Ветеринарна медицина».
3. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
від колективу Білоцерківського національного аграрного університету щодо
підтримки Вченою радою академії доктора ветеринарних наук, професора,
декана факультету ветеринарної медицини Сахнюка Володимира
Володимировича до обрання його на вакансію член-кореспондента НААНУ
за спеціальністю «Ветеринарна медицина» (мікроелементози тварин)
(довідка додається).
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ВИСТУПИВ: завідувач кафедри паразитології, доктор ветеринарних
наук, професор, член-кореспондент НААНУ Приходько Юрій
Олександрович, який зазначив, що Володимир Володимирович у 1990 році
закінчив з відзнакою Білоцерківський сільськогосподарський інститут за
спеціальністю ветеринарія, після чого він постійно працює в цьому закладі
вищої освіти, починаючи з аспірантури, далі працював асистентом кафедри
терапії та клінічної діагностики. Захистив дисертацію і отримав вчене
звання доцента (2000 рік), у 2009 році захистив докторську дисертації, 2012
році отримав вчене звання професора кафедри терапії та клінічної
діагностики, упродовж 2011 – 2017 років працював на посаді проректора з
наукової та інноваційної діяльності, з 2018 року декан факультету
ветеринарної медицини. Ним опубліковано понад 200 наукових праць,
підготував до захисту дві кандидатські дисертації. Його основним
напрямком є вивчення поліморбільності внутрішньої патології у
високопродуктивних корів, розробка методів її ранньої діагностики,
ефективного лікування та цілеспрямованої профілактики і запропонував
підтримати кандидатуру Сахнюка Володимира Володимировича щодо
обрання його член-кореспондентом НААНУ за спеціальністю «Ветеринарна
медицина» (мікроелементози тварин).
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Сахнюка Володимира
Володимировича щодо обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ за
спеціальністю «Ветеринарна медицина» (мікроелементози тварин).
За цю пропозицію голосували: за 42 і один утримався.
4. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
від Вченої ради Харківського національного аграрного університету
ім. ВВ. Докучаєва щодо підтримки Вченою радою академії доктора
економічних наук, професора, Олійника Олександра Васильовича до
обрання його на вакансію член-кореспондента НААНУ за спеціальністю
«Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної
діяльності) (довідка додається).
ВИСТУПИВ:
завідувач
кафедри
прикладної
екології
ім. О.А. Колесова, доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААНУ Маменко Олексій Михайлович, який зазначив, що
Олександр Васильович у 1982 році закінчив Харківський с.-г. інститут
ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз
сільськогосподарської діяльності», пройшов трудовий шлях від асистента до
професора, проректора з наукової роботи (2010-2013 рр.), завідувача
кафедри фінансів (2013 – 2020 рр.), опублікував 212 наукових праць, в т.ч.
9 монографій, 12 навчальних посібників (три з грифом МОН), підготував 14
кандидатів і одного доктора наук, дев’ять років очолював спецраду по
захисту дисертацій, характеризується вагомими діловими якостями,
виділяється організаторськими здібностями, користується авторитетом серед
науково-педагогічних працівників, студентів, вчених і практиків
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економістів-аграріїв України, має почесні і державні нагороди, брав активну
участь у виконанні державних науково-технічних програм і плідно працює у
навчально-методичному секторі освіти і науки і запропонував підтримати
кандидатуру Олійника Олександра Васильовича щодо обрання його членкореспондентом НААНУ за спеціальністю «Економіка та управління
підприємствами» (за видами економічної діяльності).
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Олійника Олександра
Васильовича щодо обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ за
спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» (за видами
економічної діяльності).
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
від Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
щодо підтримки Вченою радою академії доктора економічних наук,
професора, ректора Подільського державного аграрно-технічного
університету Іванишин Володимира Васильовича до обрання його на
вакансію члена-кореспондента НААНУ за спеціальністю «Економіка та
управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) (довідка
додається).
ВИСТУПИВ: перший проректор, доктор ветеринарних наук Кібкало
Дмитро Вікторович який зазначив, що Володимир Васильович у 1989 році
закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю«Автомобілі і
автомобільне господарство» (кваліфікація інженер-механік). Кандидатську
дисертацію захистив у 2003 році, а докторську у 2011 році, вчене звання
професора присвоєно у 2013 році. За тривалий час роботи працював на
керівних наукових і науково-педагогічних посадах, з 2014 року працює
ректором Подільського державного аграрно-технічного університету. Його
основним напрямом є розробка науково-методичних основ і стратегічних
питань агролізингу в Україні. За час роботи опублікував 160 наукових
праць, із яких 75 фахових, 11 – закордонних видань, п’ять на базі Scopus,
дев’ять монографій, три патенти і інше. Ним підготовлено три докори наук і
чотири кандидата наук, має почесні і державні нагороди і запропонував
підтримати кандидатуру Іванишин Володимира Васильовича до обрання на
вакансію член-кореспондента НААНУ за спеціальністю «Економіка та
управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Іванишин Володимира
Васильовича до обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ за
спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» (за видами
економічної діяльності).
За цю пропозицію голосували: за 35, проти 2, утримались 6.
6. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
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від Державної установи Інституту зернових культур НААНУ щодо
підтримки
Вченою
радою
академії
кандидатуру
доктора
сільськогосподарських наук, професора, заступника директора з наукової
роботи цього закладу Гирки Анатолія Дмитровича до обрання його на
вакансію член-кореспондента НААНУ відділення наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування (рослинництво)» (довідка додається).
ВИСТУПИВ: перший проректор, доктор ветеринарних наук Кібкало
Дмитро Вікторович який зазначив, що Анатолій Дмитрович закінчив
Полтавську державну аграрну академію у 2002 році і одержав кваліфікацію
ученого агронома, у 2007 році захистив кандидатську дисертацію, у 2016
році захистив докторську дисертацію за спеціальністю рослинництво і в
2018 році отримав атестат професора з агрономії, з 2018 року працює
заступником директора з наукової роботи ДУ Інститут зернових культур і
виконує обов’язки виконавчого директора Центрального міжрегіонального
наукового центру НААН, основним напрямом його досліджень є теоретичне
обґрунтування
і
практичне
вирішення
проблем
вдосконалення
енергоощадних та мало витратних технологій вирощування зернових і
зернобобових культур у Степу України. Ним створена велика наукова
школа, підготовлено чотири кандидата наук, готує чотири аспіранта,
опубліковано понад 220 наукових праць, із яких з книги, чотири монографії,
шість патентів та більше 20 фахових публікацій і запропонував підтримати
кандидатуру Гирки Анатолія Дмитровича до обрання на вакансію членкореспондента НААНУ відділення наукового забезпечення інноваційного
розвитку НААН за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування
(рослинництво)».
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Гирки Анатолія Дмитровича до
обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ відділення наукового
забезпечення інноваційного розвитку НААН за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування (рослинництво)».
За цю пропозицію голосували одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував членів
Вченої ради, що на ім’я ректора академії Барановського Д.І. надійшов лист
від Вченої ради Харківського державного університету харчування та
торгівлі щодо підтримки Вченою радою академії кандидатуру ректора
університету, доктора технічних наук, професора Черевка Олександра
Івановича до обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ за
спеціальністю «Харчові технології» (довідка додається).
ВИСТУПИВ: перший проректор, доктор ветеринарних наук Кібкало
Дмитро Вікторович який зазначив, що Олександр Іванович закінчив з
відзнакою Харківський інститут громадського харчування у 1974 році і
залишився працювати у цьому ж інституті, який зараз називається
Харківський державний університет харчування та торгівлі, де пройшов
шлях від аспіранта кафедри обладнання до ректора з 1991 року.
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Наукові інтереси Олександра Івановича полягають у розробці
ресурсозберігаючих технологій та обладнання, спрямованих на отримання
нових продуктів харчування на основі сировини рослинного і тваринного
походження, в т.ч. оздоровчої та лікувально-профілактичної дії.
За результатами дослідження ним опубліковано 51 підручник та
навчальних посібників, 44 монографії, 442 статті у наукових виданнях та 324
тез доповідей до науково-практичних конференцій, 64 методичних розробок,
отримано 259 авторських свідоцтв та патентів та має 24 публікації на базі
Scopus. Ним створена наукова школа, під його керівництвом підготовлено
та захищено 19 кандидатських та сім докторських дисертацій. Він має сім
державних нагород. Олександр Іванович користується повагою та має
високий авторитет серед вчених і навіть нашої академії і запропонував
підтримати кандидатуру Черевка Олександра Івановича до обрання його
на вакансію член-кореспондента НААНУ за спеціальністю «Харчові
технології».
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Черевка Олександра Івановича
до обрання на вакансію член-кореспондента НААНУ за спеціальністю
«Харчові технології».
За цю пропозицію голосували одноголосно.
7.3. Про екологічний стан берегової зони та русла річки Лопань
СЛУХАЛИ: завідувач кафедри прикладної екології ім. О.А. Колесова,
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ
Маменко Олексій Михайлович проінформував, що громадськими діячами
Жаданом Андрієм Семеновичем та Дорогановим Петром Федоровичем, що
ґрунтується на результатах досліджень фахівців Українського науководослідного інституту екологічних проблем, Дергачівської міжрайонної філії
ДП «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» підготовлена
«Аналітична довідка щодо екологічного стану берегової зони та русла
річки Лопань».
Співробітниками кафедри прикладної екології ім. О.А. Колєсова
ХДЗВА результати цих матеріалів розглянули і вважають сучасним і
доцільним підняття питання про необхідність негайного усунення
екологічної катастрофи, що обумовлюється високим рівнем забруднення
берегової зони та русла річки Лопань (інформація додається).
Доповідач зазначив, що річка Лопань бере початок на території
Російської Федерації на протязі 96 км (в т.ч. 71 км по Україні) збирає скиди
забруднення з 25 населених пунктів і забруднює поверхневі води не тільки
Дергачівщини, а і півторамільйонного мегаполіса м. Харків, перетворюючи
води в колодязях в таку, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та є
небезпечною з епідемічної точки зору.
Враховуючи нагальну необхідність усунення екологічної катастрофи,
доцільно звернутися до Голови Харківської обласної державної
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адміністрації і попросити допомогти в організації і контролю рішучих
заходів, зокрема:
1. Розділити усі 71 км р. Лопань на ділянки та за кожною з них
закріпити серйозних відповідальних працівників за посадою.
2. Мобілізувати населення, що мешкає біля русла р. Лопань і жорстоко
ліквідувати джерела скиду забруднених відходів в річку.
3. Ліквідувати джерела забруднення води в р. Лопань, її приток і
прилеглих водойм з промислових підприємств і усіх інших об’єктів
господарювання.
4. Домовитись з прилеглими районами РФ про ліквідування джерел
забруднення на 25-кілометровому закордонному відрізку р. Лопань.
5. Визначити проектну установу та замовити проектно-кошторисну
документацію порятунку р. Лопань і великого регіону та м. Харків.
6. Визначити вартість робіт, оголосити тендер та вирішити закріплення
підрядних організацій.
7. Залучити до виконання проекту громадські організації та органи
місцевого самоврядування.
8. Запросити інвесторів, меценатів, благодійників.
9. Уже зараз розпочати закладання парків, алей та включати об’єкти у
туристичні маршрути.
Для ліквідації причин соціальної небезпеки і попередження
екологічної катастрофи виникла нагальна необхідність мобілізувати
адміністративні, технічні, матеріальні, фінансові та усі необхідні для цього
ресурси та вирішити гостру безпекову проблему і запропонував підтримати
звернення захисників оздоровлення середовища проживання населення до
адміністративних органів області і України для вжиття рішучих заходів.
УХВАЛИЛИ: підтримати звернення захисників оздоровлення
середовища проживання населення до адміністративних органів області і
України для вжиття рішучих заходів та звернутися до Голови Харківської
обласної державної адміністрації і попросити допомогти в організації і
контролю рішучих заходів.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
7.4. Про зміну назви теми дисертаційної роботи
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на ім’я
голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від здобувача
кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу
Цуканової Марини Олександрівни щодо зміни назви теми дисертаційної
роботи.
На засіданні кафедри технології переробки, стандартизації та
технічного сервісу (протокол №5 від 12 лютого 2020 року) заслухали
доповідь Цуканової М.О. і прийняли рішення про зміну теми дисертаційної
роботи. Попередня назва «Продуктивні та технологічні особливості
маточного поголів’я знам’янського типу поліської м’ясної породи різних
ліній», нова назва «Формування продуктивних ознак тварин та збереження
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генофонду знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної
породи».
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміну назви теми дисертаційної роботи
здобувача технології переробки, стандартизації та технічного сервісу
Цуканової Марини Олександрівни з «Продуктивні та технологічні
особливості маточного поголів’я знам’янського типу поліської м’ясної
породи різних ліній», на «Формування продуктивних ознак тварин та
збереження генофонду знам’янського внутрішньопородного типу поліської
м’ясної породи».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7.5. Про затвердження до видання навчального посібника та
монографії
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на ім’я
голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшло дві заяви від завідувача
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної
медицини, професора Яценка І. В.:
1.
Про затвердження до видання навчально-методичного посібника
«Безпечність і якість харчових яєць» (укладачі: Яценко І.В., Бусол Л.В., Богатко
Н.М., Цивірко І.Л., Дегтярьов М.О.). На навчально-методичний посібник
дали позитивні рецензії: Чорний М.В. професори ХДЗВА та Ткачук С.А.
професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП
УХВАЛИЛИ: Затвердити до видання навчально-методичний посібник
«Безпечність і якість харчових яєць» (укладачі: Яценко І.В., Бусол Л.В., Богатко
Н.М., Цивірко І.Л., Дегтярьов М.О.).
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
2. Про затвердження до видання монографії «Патоморфологічні
особливості ешерихіозів свиней за надлишку в кормах купруму, феруму,
кобальту в аспекті судово-ветеринарної експертизи» (укладачі: Запека І.Є.,
Скрипка М.В., Яценко І.В., Панікар І.І.). На монографію дав позитивну
рецензію професор Горальський Л.П., завідувач кафедри анатомії і гістології
Житомирського національного агроекологічного університету
УХВАЛИЛИ: Затвердити до видання монографію «Патоморфологічні
особливості ешерихіозів свиней за надлишку в кормах купруму, феруму,
кобальту в аспекті судово-ветеринарної експертизи» (укладачі: Запека І.Є.,
Скрипка М.В., Яценко І.В., Панікар І.І.).
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7.6. Про створення в академії «Науково-дослідної частини»
СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував, що в
зв’язку зі зміненою формою фінансування закладів вищої освіти, в якій
враховують кількість коштів, отриманих від науково-дослідної роботи,
виникла необхідність відновлення такої структури як відділ «Науково20

дослідна частина» для організації та систематизації наукової роботи в
академії.
Виходячи з вищезазначеного, запропонував прийняти рішення Вченою
радою про введення до штатного розпису академії відділ науково-дослідна
частина.
УХВАЛИЛИ: ввести до штатного розпису академії відділ «Науководослідна частина».
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
7.7. Про структуру посівних площ в ТОВ «Науковий парк
«Агрозоовет»
СЛУХАЛИ: директор наукового парку «Агрозоовет» Борзенков І.М.
проінформував про планову структуру посівних площ у 2020 році на землях
Академії. Повідомив також про систему розрахунків
Співдоповідачами виступили підприємці: Огієнко А. та Биченко М.А.,
які запропонували свої послуги з обробітку землі в Академії.
ВИСТУПИВ: професор Прудніков В.Г. який зазначив, що Вчена рада
не уповноважена без попереднього вивчення цих пропозицій надати
можливість обробляти землі Академії іншим підприємцям. Необхідно
детально з’ясувати правові питання, порядок входження підприємців в
структуру наукового парку або на інших засадах. Щодо входження в
структуру наукового парку потрібно узгоджувати з директором
Борзенковим І.М.
УХВАЛИЛИ: ректору Барановському Д.І. створити робочу комісію з
вивчення зазначеного питання, визначення ефективності роботи наукового
парку та доцільності залучення інших підприємців до складу наукового
парку або інших форм співпраці.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.

Голова вченої ради
Дмитро БАРАНОВСЬКИЙ
Учений секретар

Микола ПІПЕНКО
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