Харківська державна зооветеринарна академія
Протокол № 7
дистанційне засідання Вченої ради академії у зв’язку з коронавірусом
30 червня 2020 року
смт Мала Данилівка
Прийняли участь – 44 члени Вченої ради із 49 (перелік додається).
Голова Вченої ради – Барановський Д.І.
Учений секретар – Піпенко М.А.

Порядок денний:
1. Про затвердження «Тимчасового регламенту підготовки та
проведення
засідань
вченої
ради
Харківської
державної
зооветеринарної академії з використанням дистанційних технологій»
Доповідач: учений секретар Піпенко М.А.; документ розмішений на
сайті академії та електронній пошті кафедр
2. Про затвердження навчальних планів і графіків навчального
процесу на 2020-2021 навчальний рік
Доповідачі : декани факультетів, Митрофанов О.В. Федяєв В.А.,
Щербак О.В. документ розмішений на сайті академії
3. Про представлення до вченого звання доцентів: кафедри гігієни
тварин та ветеринарної санітарії Кущ Л.Л. та Ігнатьєва Т.М.; кафедри
нормальної та патологічної морфології Мирошнікова О.С.
Доповідач: учений секретар Піпенко М.А.; документ розмішений на
сайті академії
4. Різне.
Засідання Вченої рада академії через коронавірус проходила
дистанційно за допомогою засобу електронної комунікації ZOOM, до якої
були приєднані 44 члени Вченої ради.
СЛУХАЛИ: голова Вченої ради академії Барановський Д.І.
проінформував дистанційно членів Вченої ради, що на сайті академії
вивішено Оголошення плану роботи вченої ради та доповіді по цьому
оголошенні, а також ці матеріали розіслані електронною поштою на всі
кафедри. Для цього члени Вченої ради повинні були ознайомитись з цими
доповідями починаючи з 24 червня і запропонував затвердити порядок
денний. Затвердили одноголосно.
Дистанційні підсумки результатів голосування згідно порядку
денного.
1. Про затвердження «Тимчасового регламенту підготовки та
проведення
засідань
вченої
ради
Харківської
державної
зооветеринарної академії з використанням дистанційних технологій»
Доповідач: голова Вченої ради Барановський Д.І. проінформував, що
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перше питання «Тимчасовий регламент» планувалось розглянути 26 червня,
за цей час підтримали і проголосували 43 члени вченої ради (інформація
додається). Після її ухвали ми вже маємо можливість сьогодні провести
наступні питання засідання Вченої ради.
За результатами дистанційного опитування членів Вченої ради
Ухвалили: затвердити «Тимчасовий регламент підготовки та проведення
засідань Вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії з
використанням дистанційних технологій»
За цю пропозицію голосували одноголосно.
2. Про затвердження навчальних планів і графіків навчального
процесу на 2020-2021 навчальний рік
Доповідач: голова Вченої ради Барановський Д.І. проінформував, що
навчальні плани і графіки навчального процесу по факультетам були
вивішені на сайті академії, при цьому в деканатах розглядались і
погоджувались ці питання з завідувачами кафедр (інформація додається).
Далі повідомив якщо хтось із членів Вченої ради хоче задати питання до
деканів необхідно через електронну комунікацію ZOOM підняти руку.
Запитань немає, є пропозиція ухвалити навчальні плани і графіки
навчального процесу, шляхом підняття руки.
За результатами дистанційного опитування членів Вченої ради
Ухвалили: затвердити «Навчальні плани і графіки навчального процесу
на 2020-2021 навчальний рік»
За цю пропозицію голосували одноголосно.
3. Про представлення до вченого звання доцентів: кафедри гігієни
тварин та ветеринарної санітарії Кущ Л.Л. та Ігнатьєва Т.М.; кафедри
нормальної та патологічної морфології Мирошнікова О.С.
Доповідач: голова Вченої ради Барановський Д.І. проінформував, що всі
члени Вченої ради були ознайомлені з характеристикою претендентів на
представлення до вченого звання доцентів через сайт академії і електронну
пошту (інформація додається), якщо у когось є запитання до Кущ Л.Л.,
Ігнатьєвої Т.М. та Мирошнікової О.С. необхідно через електронну
комунікацію ZOOM підняти руку. Запитань немає, є пропозиція включити
претендентів в бюлетень для таємного голосування, шляхом підняття руки.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
Для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію із трьох осіб:
Кібкало Д.В., Бондарчук А.О. Ляхова І.М., ця пропозиція була погоджена із
членами лічильної комісії і розміщена на сайті академії, прощу
проголосувати, шляхом підняття руки. За цю пропозицію голосували
одноголосно.
Кібкало Д.В. проінформував, що голосування членів Вченої ради
відбудеться в малому актовому залі і фойє клініки, але перед тим як
розпочати голосування необхідно розглянути питання в Різному.
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Після розгляду питань в Різному і проведення таємного голосування
затвердили протокол №1, де головою лічильної комісії обрано Кібкала Д.В. одноголосно.
Голова лічильної комісії оголосив дані протоколу №2 в урні виявлено
44 бюлетені із яких за Кущ Л.Л. проголосували 44; проти і недійсних – немає,
аналогічно проголосували за Ігнатьєву Т.М. та Мирошнікову О.С. що
свідчить про їх обрання на вчене звання доцента.
УХВАЛИЛИ: на підставі рахунку голосів результатів таємного
голосування вважати обраними і надіслати атестаційну справу до
Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вченого звання
доцента: кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії Кущ Л.Л. і
Ігнатьєвій Т.М.; та кафедри нормальної та патологічної морфології
Мирошніковій О.С.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Різне
4.1. Про затвердження освітньо-наукової програми «Ветеринарна
медицина»
Доповідач: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. проінформував,
що освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицини» третього освітньонаукового рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна
медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», кваліфікації – доктор
філософії з ветеринарної медицини розроблена на основі НРК та «Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у закладах вищої освіти» №261 від 23.03 2016 року з урахуванням
рекомендацій листа МОН України №1/9-239 від 28.04.2017 року складена
робочою групою у складі 14 науково-педагогічних працівників факультету
ветеринарної медицини. На це є позитивні рецензії – відгуки від трьох осіб.
За результатами дистанційного опитування членів Вченої ради
Ухвалили: Затвердити освітньо-наукову програму «Ветеринарна медицина»
За ці пропозицію голосували одноголосно.
4.2. Про затвердження освітньо-наукової програми «Ветеринарна
медицина»
Доповідач: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. проінформував,
що освітньо-наукова програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
третього освітньо-науково рівня вищої освіти за спеціальністю 212 –
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 – «Ветеринарна
медицина» кваліфікації – доктор філософії з ветеринарної гігієни, санітарії і
експертизи розроблена на основі НРК та «Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої
освіти» №261 від 23.03 2016 року з урахуванням рекомендацій листа МОН
України №1/9-239 від 28.04.2017 року складена робочою групою у складі
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п’яти науково-педагогічних працівників факультету ветеринарної медицини.
На це є позитивні рецензії –відгуки від трьох осіб.
За результатами дистанційного опитування членів Вченої ради
Ухвалили: Затвердити освітньо-наукову програму «Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза».
За ці пропозицію голосували одноголосно.
4.3. Про затвердження освітньо-професійної програми «Мисливське
господарство»
Доповідач: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. проінформував,
що освітньо-професійна програма «Мисливське господарство» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове
господарство», кваліфікації - бакалавр з лісового господарства розроблена на
основі Стандарту вищої освіти України першого рівня ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 205 Лісове господарство, затвердженого і введеного в
дію наказом Міністерства освіти і науки України від 05Л2.2018 р. № 1342,
складена робочою групою у складі 6 науково-педагогічних працівників
факультету біотехнології та природокористування. На це є позитивні рецензії
від двох зовнішніх стейкголдерів.
За результатами дистанційного опитування членів Вченої Ради
Ухвалили: Затвердити освітньо-професійну програму «Мисливське
господарство».
За ці пропозицію голосували одноголосно.
4.4. Про затвердження
діяльності у сфері вищої освіти

розширення

провадження

освітньої

Доповідач: голова Вченої ради Барановський Д.І. проінформував, що від
завідувача кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Боровкова С.Б.
надійшла заява про затвердження провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
«Доктор філософії» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі
знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність «Діагностика і терапія
тварин» з обсягом 15 осіб. (інформація додається).
За результатами дистанційного опитування членів Вченої ради Ухвалили:
затвердити розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за спеціальністю «Діагностика і терапія тварин».
За ці пропозицію голосували одноголосно.

Голова вченої ради
Учений

Дмитро БАРАНОВСЬКИЙ

секретар

Микола ПІПЕНКО
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