Харківська державна зооветеринарна академія
Протокол № 1
засідання Вченої ради академії
30 січня 2020 року
смт Мала Данилівка
Присутні – 39 члені вченої ради із 49 (перелік додається).
Заступник голови – Кібкало Д.В.
Учений секретар – Піпенко М.А.

Порядок денний:
1. Звіт про навчальну роботу факультетів за результатами зимової
екзаменаційної сесії 2019 року
Доповідачі: декани факультетів, доценти: Митрофанов О.В,
Федяєв В.А., Щербак О.В.
2. Звіт про виховну та культурно-масову роботу в академії у 2019 році
Доповідач: директор центру культури та виховання Приходько Т.М.
3. Звіт про результати ефективності роботи навчально-виробничого
центру у 2019 році та завдання розвитку у 2020 році
Доповідач: керівник навчально-виробничого центру Мірошніченко М.В.
4. Звіт про результати ефективності роботи наукового парку
«Агрозоовет» у 2019 році
Доповідач: директор наукового парку Борзенков І.М.
5. Про затвердження фінансового плану академії на 2020 рік
Доповідач: головний бухгалтер Сотнікова Н.М.
6. Підсумки роботи вченої ради академії у 2019 році
Доповідач: учений секретар, доцент Піпенко М.А.
7. Різне
Заступник голови вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що на засіданні
Вченої ради академії присутні 39 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. Звіт про навчальну роботу факультетів за результатами зимової
екзаменаційної сесії 2019 року
СЛУХАЛИ: 1.1. Декан факультету ветеринарної медицини, доцент
Митрофанов О.В. проінформував, що на кінець семестру на факультеті
налічувалось 1123 студенти, із яких 448 – бюджетні та 675 – контрактні, із
них з’явились на сесію 1071 студент (95,4 %), при цьому 1043 студенти
здали екзамени, а 28 студентів не здали по декілька екзаменів.
На відмінно здали сесію 116 студентів (11,1 %), якісна успішність
склала - 65,9 %, абсолютна успішність - 93,2 %, середній бал - 3,96.
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У порівнянні з минулорічною сесією ці показники погіршились. Але
викликає занепокоєння, що 52 студенти не з’явились на сесію, при цьому
35 іноземних студентів не здали сесію.
Деканат зв’язувався з кожним студентом, які не здали екзамени і
з’ясував причини, частина з яких мають поважні причини і є впевненість про
можливість здачі екзаменів, але 10 осіб доведеться відрахувати.
(інформація додається).
1.2. Декан факультету біотехнології та природокористування, доцент
Щербак О.В. проінформувала, що на кінець семестру на факультеті
налічувалось 115 студентів, із яких не з’явились на сесію шість студентів,
при цьому три студенти вже відраховані. На відмінно здали сесію
17 студентів (15,6 %), якісна успішність складала - 77,6 %, абсолютна
успішність - 94,2 %, середній бал - 3,9. (інформація додається).
1.3. Декан факультету технологій продукції тваринництва та
менеджменту, доцент Федяєв В.А. проінформував, що на кінець семестру за
спеціальністю
«Технологія
виробництва
і переробки продукції
тваринництва» налічувалось 186 студентів, із яких з’явились на сесію
173 студенти (93,0 %) і 13 студентів не з’явився на сесію. За результатами:
на відмінно здали сесію 19 студентів (10,9 %), якісна успішність склала 95,0 %, абсолютна успішність - 95,0 %, середній бал - 3,9.
За спеціальністю «Менеджмент» на кінець семестру налічувалось
39 студентів, із яких з’явились на сесію 38. На відмінно здали сесію чотири
студенти (10,5 %), якісна успішність складала - 74,2 %, абсолютна
успішність - 97,4 %, середній бал - 4,2 (інформація додається).
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію деканів прийняти до відома.
2. Деканатам направити зусилля на ліквідацію заборгованості
окремими студентами по зимовій екзаменаційній сесії;
3. Деканам вирішити питання про відрахування студентів, які не
ліквідують заборгованість по зимовій екзаменаційній сесії до 28.02.2020 року.
Декану іноземних студентів Сегодіну О.Б. активізувати роботу щодо
заборгованості іноземних студентів.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
2. Звіт про виховну та культурно-масову роботу в академії у 2019 році
СЛУХАЛИ: директор центру культури та виховання Приходько Т.М.
проінформувала, що виховна та культурно-масова робота Харківської
державної зооветеринарної академії у 2019 році проводилася відповідно до
плану виховної роботи, концепції патріотичного виховання, нормативних
документів, чинного законодавства України та у співпраці з Міністерством
освіти і науки України, Департаментом науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації, Державною установою «Науково-методичний
центр вищої та фахової передвищої освіти».
Важливою складовою освітнього процесу в академії є виховна робота
зі студентською молоддю, що спрямована на виховання свідомого
громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої
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культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та
вміння жити у громадянському суспільстві, духовності та фізичної
досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Основними формами виховної роботи зі студентами академії були:
– виховання під час навчальних занять та кураторських годин;
– позанавчальна та індивідуальна робота;
– заняття в творчих колективах, клубах за інтересами;
– заняття в спортивних секціях;
– участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
– робота в органах студентського самоврядування;
– виховна робота у гуртожитках.
Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:
– національно-патріотичне виховання;
– морально-правове виховання;
– художньо-естетичне виховання;
– екологічно-трудове виховання;
– фізичне виховання та популяризація здорового способу життя.
1. Національно-патріотичне виховання
Пріоритетом виховної роботи в академії є національно-патріотичне
виховання студентів, в основі якого – ідея зміцнення української
державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства. Упродовж
звітного періоду проведено низку заходів, які сприяли утвердженню
патріотичних цінностей, переконань і поваги до історичної та культурної
спадщини України, зокрема:
– викладачами кафедри філософії та суспільних наук прочитані
відкриті лекції, присвячені відзначенню подвигу героїв бою під Крутами;
ушануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні, АТО та жертв Голодомору 1932-1933 рр. у рамках
Днів пам’яті (21.01.2019; 20.11.2019 р., 25.11.2019 р.); організовані «круглі
столи», приурочені Дню ушанування учасників бойових дій на території
інших держав, Дню народження Т.Г. Шевченка, Дню Перемоги;
– 8 травня студенти і викладачі академії взяли участь у мітингуреквіємі з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні;
– 9 травня делегація академії взяла участь у заході, присвяченому Дню
Перемоги на «Висоті маршала І. С. Конєва»;
– викладачами кафедри іноземних мов була організована участь
студентів нашої академії у X Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім. Тараса Григоровича Шевченка та XX Міжнародному конкурсі з
української мови ім. П. Яцика. Студент академії О. Росик зайняв друге місце
у цьому конкурсі;
– у травні 2019 р. студенти академії брали участь в агродебатах та ХХІ
зльоті студентських лідерів аграрної освіти, який відбувся 29-31 травня 2019
р. на базі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;
– викладачами кафедри прикладної екології була проведена
міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання ліквідації
наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та
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виробництво екологічно безпечної продукції харчування», приурочена 33-й
річниці аварії на Чорнобильський АЕС;
– викладачі та студенти академії брали участь у траурній ході,
покладанні квітів та у міських заходах до Дня пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 рр.
Актуальні питання національно-патріотичного виховання молоді
обговорено у студентських групах на кураторських годинах. Кожна
студентська група першого курсу ознайомилася з історією академії під час
відвідування її історичного музею. Кураторами були організовані та
проведені тематичні виховні години, а саме:
– День української писемності і мови.
– День українського козацтва.
– День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.
– Свято Соборності України.
– Шевченківські читання.
– День пам’яті та примирення.
– День матері.
– День державного прапора України.
– Акт проголошення незалежності України.
– Міжнародний день студента та ін.
Завданням національного виховання є надання студентам ідей,
переконань щодо української державності, формування активної
громадянської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної
держави, духовно збагаченої, інтелектуально-розвиненої і активної
особистості, яка формується як громадянин, патріот.
2. Морально-правове виховання
Велика увага протягом року приділялась морально-правовому
вихованню студентів. Для того, щоб наші студенти засвоїли принципи
моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбства, а також з метою
формування правової культури, прищеплення молоді поваги до прав і
свобод людини, засвоєння та виконання основ державного, трудового,
сімейного і кримінального права були проведені наступні заходи:
– лекції з ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками,
правилами проживання та правилами внутрішнього розпорядку у
гуртожитку;
– зустрічі із студентським активом щодо протидії хабарництву,
зловживанням і корупції в закладах освіти;
– екскурсії для першокурсників; організація виставки правової
літератури;
– лекції до міжнародного дня прав людини;
– круглий стіл зі студентами 1 курсу на тему: «Кожен має право на життя!».
У рамках реалізації соціального проекту «Новорічні добрі справи»
студентами академії 13.12.2019 р. проведено благодійний концерт «Тепло
наших сердець», зібрано подарунки до Дня Святого Миколая; які передано
до комунального закладу «Балаклійська спеціальна школа» Харківської
обласної ради.
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У червні 2019 року адміністрація та студенти академії відвідали
дитячий садочок «Дзвіночок» смт Мала Данилівка і поздоровили
випускників садочка – майбутніх школярів зі святом першого останнього
дзвінка. Також академія традиційно опікується і підтримує зв’язки із
комунальним закладом «Малоданилівський ліцей».
3. Художньо-естетичне виховання
Упродовж звітного періоду студенти академії були ініціаторами та
активними учасниками різноманітних молодіжних проектів, що
реалізовувалися в академії та м. Харків:
6 березня ректор академії привітав прекрасну половину колективу з
Міжнародним жіночим Днем. У цей день у академії також відбулося
нетрадиційне
святкування
проводів
зими
та
Масляної,
яке
супроводжувалося не тільки святковим концертом, смачними млинцями, а й
цікавим квестом.
23
березня
команда
«Напролом»
Харківської
державної
зооветеринарної академії брала участь у наймасштабнішій в Україні
інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?», яка пройшла в манежі Національного
аерокосмічного університету «ХАІ».
15 квітня у академії студенти всіх факультетів брали участь у
фотоконкурсі «Великі світлини малих місць».
26 червня академія святкувала черговий урочистий випуск бакалаврів і
магістрів за участі голови Харківської обласної державної адміністрації
Ю. Світличної та голів Департаментів ХОДА. Ю. Світлична вручила
дипломи з відзнакою випускникам та нагороди викладачам академії.
Варто відзначити належний рівень організації та проведення в академії
свята для першокурсників (02.09.2019 р.), яке цього року було
нетрадиційним. «Екопарк Фельдмана» організував на території академії
виставку ретро-автомобілів, контактний зоопарк з аніматорами. Після
урочистостей стартував квест «Логічна молодь». Першокурсники пройшли
випробування на семи локаціях, що дозволило їм в ігровій формі ближче
ознайомитися з діяльністю кафедр академії. Переможці і всі учасники квесту
отримали задоволення і солодкі призи.
31.10.2019 року відбувся фестиваль Ліги Сміху на «Кубок ректора». За
результатами глядацького голосування було обрано переможця – команду
«Неприховані», яким ректор академії Барановський Д. І. вручив кубок.
5 листопада команда «INTEL» академії брала участь у першому етапі
III регіонального турніру з фінансової грамотності на кубок голови
Харківської обласної державної адміністрації та зайняла сьоме місце і
увійшла до складу 10 команд – півфіналістів.
10 листопада «INTEL» закріпила свої теоретичні економічні знання у
півфіналі турніру успішною грою «Життєвий капітал».
Варто зазначити, що практично всі заходи в академії проводяться у
супроводі з концертними номерами та виступами кінно-спортивного театру
«Кінотавр». У травні 2019 року студенти академії Горєвой В. і Шишкіна С.
стали переможцями Всеукраїнського конкурсу серед аграрних ЗВО
«Софіївські зорі». Команда Ліги сміху академії «Неприховані» є учасником
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ігор Харківської молодіжної ліги КВК.
УХВАЛИЛИ: визнати роботу центру культури
задовільною.
За цю пропозицію голосували одноголосно.

та

виховання

3. Звіт про результати ефективності роботи навчально-виробничого
центру у 2019 році та завдання розвитку у 2020 році
СЛУХАЛИ: керівник навчально-виробничого центру Мірошніченко М.В.
проінформував, що під його керівництвом проводилась робота в навчальновиробничому центрі (НВЦ) і адміністративно-господарській частині (АГЧ),
саме ці питання і будуть у доповіді.
У НВЦ станом на теперішній час та згідно Державного акту на право
постійного користування землею знаходиться 2060,7 га земельних угідь, з
них сільськогосподарського призначення 1677,5 га, з яких 1452 га ріллі.
Площа земельних угідь в 2019 році не змінювалася - земельні ділянки в
оренду не здавались і стороннім користувачам не передавались.
Земельні угіддя використовувалися за призначенням для вирощування
кормів та інших сільськогосподарських культур.
У 2019 році академія співпрацювала за договором по наданню послуг з
вирощування сільськогосподарських культур з ТОВ Науковий парк
«Агрозоовет», це дало змогу значно поліпшити родючість ґрунтів, обробити
поля згідно агротехнологічних вимог від бур’янів та шкідників. Було
внесено біля 300 т мінеральних добрив та близько 2 т добрив з макро - та
мікро - компонентами.
Середня врожайність озимих зернових культур склала 64,5 у дужках
дані 2018 року (40,0) ц/га, кукурудзи 32,3 (28,8) ц/га, ярого ячменю 31,5
(30,7) ц/га. Зібрано соняшнику 911 (330) т при врожайності товарного соняшнику
25,1(19,8) ц/га, сої 12,2 ц/га, загальна врожайність сої склала 107 т 560 кг.
Було заготовлено 250,5 т фуражу, 144 т сіна, 1100 т кукурудзи на силос,
180 т соломи. Виробництво валової продукції рослинництва в постійних
цінах 2010 року склало 4 млн.100 тисяч гривень.
Поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) на кінець року складає
112 голів, з них 45 корів, 97 голів кіз і овець, 33 - коней.
Валовий надій молока склав 97 т. Отримано валового приросту
ВРХ 132 ц, при середньодобовому прирості 485 г.
Виробництво валової продукції тваринництва в постійних цінах 2010
року склало 410 тисяч гривень.
В минулому році було вироблено продукції в постійних цінах 2010
року на одного працюючого в сільському господарстві 85,5 тис. гривень.
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У 2020 році сільськогосподарська діяльність буде здійснюватись
сумісно з науковим парком. Під урожай 2020 року було зорано на зяб 566 га
та засіяно 366 га озимої пшениці.
Планується досіяти 834 га зернових культур.
Звіт по АГЧ Електропостачання
1. Гуртожиток № 3 – проведено реконструкцію електростояків з
заміною розподільчих щитків у кількості - 8 шт.;
- проведено капітальний ремонт освітлення сходових клітин на
кожному поверсі;
- виконано ремонт освітлення коридорів 1, 2 поверхів, ведуться роботи
з ремонту освітлення коридорів на 3, 4 поверхах.
2. Головний учбовий корпус - ремонт внутрішньої електропроводки в
аудиторіях 4-го поверху, ведуться підготовчі роботи з ремонту
електропроводки 3-го поверху.
Теплопостачання
1. Головний учбовий корпус – виконано заміну та монтаж теплового
лічильника.
2. Гуртожиток № 4 - виконано заміну та монтаж теплового лічильника.
3. Ведуться підготовчі роботи щодо заміни теплового лічильника на
кафедрі паразитології.
4. Морфологічний корпус – замінено частину трубопроводу
теплопостачання.
5. Прокладено теплотрасу від котельні до кафедри паразитології – 40 м
пог. та закрито теплоізоляційним матеріалом.
6. Поставлено на консервацію мережі опалення учбових корпусів, які не
опалюються та злито воду з мережі теплопостачання.
Водопостачання
1. Гуртожиток № 1 – проведено ремонт пожежного водогону – 3 стояки,
заміна водопровідних кранів в побутових та туалетних кімнатах.
2. Гуртожиток № 2 – заміна кранів в бойлерній, заміна водопровідних
кранів в душових, туалетних та побутових кімнатах.
3. Гуртожиток № 3 – ремонт пожежного водогону, проведено поточний
ремонт водопровідної мережі (заміна кранів в душових, туалетних та
побутових кімнатах).
4. Гуртожиток № 4 – проведено поточний ремонт водопровідної мережі
(заміна кранів в душових, туалетних та побутових кімнатах).
5. Головний учбовий корпус – заміна кранів водопостачання в туалетах
1, 2, 3 поверхів.
Каналізаційна мережа
1. Гуртожиток № 1 – заміна частини каналізаційного стояку.
2. Ремонт мережі центрального каналізаційного колектору біля
гуртожитку № 1 та стадіону академії загальною довжиною - 50 м пог., Ø 300 мм.
3. Проведено промивку і прочистку каналізаційного колектору від
гуртожитку № 1 до центрального колектору загальною довжиною – 467 м
пог., Ø 150 мм. та прочищено 25 каналізаційних колодязів.
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4. Проведено реконструкцію п’яти каналізаційних колодязів, які
знаходяться в сквері академії.
5. Регулярно проводиться прочистка каналізаційної мережі у корпусах
та гуртожитках академії.
Ремонтно-будівельні роботи
1. Гуртожиток № 1 – проведено частковий ремонт даху (ліве крило - 980 м2).
2. Відремонтовано приміщення канцелярії (заміна вікон, штукатурка,
пофарбування стін та стелі).
3. В лекційній аудиторії морфологічного корпусу проведено заміну
віконних рам на пластикові.
4. Проведено ремонт підлоги в головному клінічному корпусі (фойє).
5. Замінено сантехнічні комплектуючі на другому поверсі головного
учбового корпусу (чаші Генуя).
6. Виконано частковий ремонт даху головного учбового корпусу.
7. Проведено поточний ремонт свинарнику.
8. Виготовлено меблі (полиці – 6 шт., вішаки – 6 шт., ліжка – 8 шт., столи 2 шт.).
Заходи по усуненню Припису планової перевірки Дергачівського
РУ ДСНС України в Харківській області:
- затверджено наказом та встановлено протипожежний режим в академії;
- затверджено наказом відповідальних осіб за пожежну безпеку в
кожному підрозділі академії;
- затверджено «План заходів щодо усунення порушень вимог
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки згідно Припису
№ 373 від 26 грудня 2019 року Дергачівського РУ ГУ ДСНС України в
Харківській області» та визначено відповідальних осіб за виконання;
- укладено угоду з ФОП Евтушенко В.М., що має дозвіл на обладнання
приміщення головного учбового корпусу системою протипожежного
захисту, ведуться роботи з розроблення проектної документації, придбано
обладнання для монтажу системи - ФОП Щуцький С.І.;
- укладено угоду та ведуться роботи з ТОВ «Техногенпроект»
проведення ідентифікації потенційно небезпечного об’єкту (ХДЗВА);
- ТОВ «Інститут будівництва інженерної академії України» проведено
технічне обстеження будівлі морфологічного корпусу з виготовленням
заключення технічного стану даної будівлі та ведеться розробка проекту з
відновлення другого евакуаційного виходу;
- ТОВ «Енергофактор Плюс» проведено заміри опору ізоляції і
перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання в майстерні, гаражі та будівлях НВЦ;
- наказом заборонено користування електрочайниками в кімнатах
гуртожитків № 1, 3, 4;
- прибрано захаращення сторонніми предметами та іншими горючими
матеріалами горищного приміщення головного учбового корпусу;
- розроблено та затверджено наказом інструкцію для працівників
охорони (сторожів, вахтерів, вартових), в якій вказані їхні обов’язки щодо
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контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду територій і
приміщень та порядок дій у разі виявлення пожежі;
- у повному обсязі проведено технічне обслуговування вогнегасників у
кількості – 67 шт. в учбових корпусах, гуртожитках та доукомплектовано їх
до нормативної кількості – НПП «Спецпожтехніка»;
- придбано первинних засобів пожежогасіння: вогнегасників – 308 шт.,
щитів УПЩ відкритого типу у зборі з ящиком для піску – 15 шт., пожежних
кранів доукомплектованих рукавами пожежними напірними у кількості –
33 шт., вказівних знаків для зазначення місцезнаходження первинних
засобів пожежогасіння – 185 шт.;
- обладнано евакуаційні виходи гуртожитків № 1, 3, 4 табличками з
написом «Вихід» їх звільнено від зайвого майна, забезпечено вільний вихід;
- ведуться роботи з ремонту внутрішнього протипожежного водогону в
гуртожитках № 1, 3, 4;
- пожежні крани в учбових корпусах та гуртожитках № 1, 3, 4,
укомплектовано пожежними рукавами однакового з ними діаметра та
стволами в повному обсязі;
- виконано зовнішнє оформлення дверцят пожежних шаф в учбових
корпусах та гуртожитках відповідно до вимог чинних стандартів;
- будівлі учбових корпусів, клуб, гуртожитки, ННЦ, склад, майстерня,
ферма, гараж, кінно-спортивна школа забезпечені первинними засобами
пожежогасіння сертифікованого виробництва, згідно норм належності;
- існуючі пожежні щити укомплектовані протипожежним інвентарем;
- демонтовано приміщення прибиральниць у сходових клітинах
головного учбового корпусу;
- відчинення дверей на шляхах евакуації гуртожитку № 1 виконано в
напрямку виходу із будівлі;
- встановлено вказівні знаки для зазначення первинних засобів
пожежогасіння;
- на дверях запасних евакуаційних виходів головного учбового корпусу
встановлено внутрішні запори, які відчиняються зсередини без ключа;
відремонтовано
системи
зовнішнього
протипожежного
водопостачання для забезпечення безперешкодного забору води пожежними
автомобілями в будівлі водонапірної вежі;
- ведуться роботи з встановлення на в’їздах (виїздах) схеми території, в
якій буде вказано розміщення будівель, водойм, гідрантів, під’їздів
пожежних автомобілів до них.
Загалом в академії проведено робіт щодо усунення порушень правил
пожежної безпеки та придбано первинних засобів пожежогасіння на суму –
721 тисяча гривень.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт керівника навчально-виробничого
центру Мірошніченко М.В. 2. Рекомендувати активізувати роботу в галузі
тваринництва із залученням представників вченої ради.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
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4. Звіт про результати ефективності роботи наукового парку
«Агрозоовет» у 2019 році
СЛУХАЛИ: директор «Наукового парку «Агрозоовет» Борзенков І.М.
проінформував, що інформацію про результати роботи наукового парку в
галузі рослинництва зробив Мірошніченко М.В., тому немає необхідності
повторно доповідати про ці результати. І зазначив, що ним проведені
переговори про закупівлю 20 голів свиноматок для відновлення свинарства в
академії, але академія повинна підготувати необхідні приміщення. За
результатами спільної наукової діяльності науковий парк має відрахувати
академії 2,7-2,8 млн. грн. На 2020 розроблений план сівозмін, академією
поставлені задачі, які ми обов’язуємось виконати.
ВИСТУПИВ: академік Головко В.О. запропонував для покращення роботи
наукового парку вивчити роботу наукового парку в Миколаєві, де при тій же
площі землі що і в академії виробили 45 млн. грн. і запропонував розробити
програму діяльності наукового парку і затвердити на вченій раді.
ВІДПОВІДЬ: ця сума дуже завищена, на власному підприємстві при трьох
тисячах гектарів землі отримали 67 млн. грн. виручки, а при одній тисячі гектарі
отримати 45 млн. грн. нереально.
УХВАЛИЛИ: 1. Визнати роботу Наукового парку «Агрозоовет»
задовільною. 2. Розробити план спільної наукової діяльності з керівником
наукового парку Борзенковим І.М. і затвердити на засіданні вченої ради.
3. Роботу з науковим парком у 2020 році продовжити.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
5. Про затвердження фінансового плану академії на 2020 рік
СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Сотнікова Н.М. проінформувала, що
попереднім планом використання бюджетних коштів та лімітною довідкою
затверджено кошторис на 2020 рік: - по загальному фонду – 31,1 млн. грн.; по спеціальному – 35,0 млн. грн.
Кошторис по загальному фонду наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Кошторис по загальному фонду на 2020 рік
Показники
Сума, млн. грн..
%
Заробітна плата
22,1
71,0
Нарахування на заробітну плату
4,9
15,7
Комунальні послуги
3,5
11,3
Діти сироти: харчування одяг та література
0,6
2,0
Загальна сума
31,1
100
Також кошторисом передбачено 5,8 млн. грн на стипендіальне
забезпечення студентів. Інших видатків на забезпечення життєдіяльності
академії державою не передбачено. Далі підкреслила, що це кошторис
попередній. 24 січня 2020 року міністерство опублікувало, що розподіл
коштів з Державного бюджету між закладами вищої освіти у 2020 році
здійснюється згідно формули розподілу видатків за статтею: Підготовка
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кадрів закладів вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики на
2020 рік. Згідно формули розподіл фінансування здійснюється за основними
критеріями: 1. Масштаб університету. 2. Контингент студентів.
3. Регіональний коефіцієнт (результати ЗВО в регіоні). 4. Позиції у
міжнародних рейтингах (будувати міжнародну репутацію та партнерство).
5. Обсяг коштів на дослідження які ЗВО залучає з позабюджетних джерел
(розвивати науку, партнерство з банком та реформувати джерела
фінансування. 6. Працевлаштування випускників (відповідати за запит
ринку праці).
Результати розподілу згідно формули виставлено на сайт міністерства,
але на теперішній час змін до кошторису Міністерство ще не надало.
Кошторис по спеціальному фонду – 35,0 млн. грн, академія має
отримати від надання послуг, згідно чинного законодавства, а саме: плата за
послуги, згідно основної діяльності (навчальні послуги) – 18,2 млн. грн.; плата за додаткові послуги (господарська діяльність ) – 16,0 млн. грн.; плата за оренду майна – 0,8 млн. грн.
План використання коштів наведений в таблиці 2.
Таблиця 2
План використання коштів по спеціальному фонду на 2020 рік
Показники
Сума, млн. грн.
%
Заробітна плата
17,5
50,0
Нарахування
3,9
11,1
Медикаменти
0,2
0,6
Енергоносії
6,3
18,0
податки
1,5
4,3
Капітальні видатки
1,0
2,9
Інші послуги
4,6
13,1
Всього
35,0
100
Для отримання цих коштів необхідно прикласти немало зусиль і всім
думати. як і де заробити кошти, які поступлять на рахунок академії.
УХВАЛИЛИ: затвердити фінансовий план академії на 2020 рік.
За цю пропозицію голосували одноголосно
6. Підсумки роботи вченої ради академії за 2019 рік
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував, 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.
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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 у 2019 році.
3. Засідання № 10 від 02.07.19. розглянуто два питання та два в різному
1. 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 науково-методичної 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.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7. Різне
7.1. Про затвердження Положень
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на ім’я
голови вченої ради Барановського Д.І. надійшло три заяви на затвердження
вченою радою Положень:
1. «Положення про освітні програми Харківської державної
зооветеринарної академії» розроблено Васильєвою Ю.О. та Дидикіною А.І.
документ, який відповідає усталеній практиці порядку розроблення,
розгляду, затвердження та реалізації освітніх програм в Академії відповідно
до Закону України «Про вищу освіту».
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2. «Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення»
розроблено Іванченком М.М. у зв’язку зі зміною назви відділу з «Технічних
засобів навчання» на «Інформаційно-технічне забезпечення».
3. «Положення про гуртожитки та студентські гуртожитки
Харківської державної зооветеринарної академії» розроблено Кібкало Д.В.,
де викладено загальні положення, надання жилої площі у студентському
гуртожитку, користування жилою площею у студентських гуртожитках.
виселення із студентського гуртожитку плата за проживання у студентських
гуртожитках, обов’язки адміністрації та мешканців гуртожитку, експлуатація,
утримання і ремонт гуртожитків.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про освітні програми
Харківської державної зооветеринарної академії»; «Положення про відділ
інформаційно-технічного забезпечення»; «Положення про гуртожитки та
студентські гуртожитки Харківської державної зооветеринарної академії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7.2 . 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 аспірантки
кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Снопенко Ольги
Сергіївни щодо зміни назви теми дисертаційної роботи.
На засіданні кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії
(протокол №8 від 20 листопада 2019 року) заслухали доповідь
Снопенко О.С. і прийняли рішення про зміну теми дисертаційної роботи.
Попередня назва «Удосконалення методів ранньої діагностики та лікування
хвороб сечовидільної системи собак та котів на основі клінічних та
лабораторних досліджень і вивчення стану шкіри та її похідних», нова назва
«Морфофункціональна характеристика шкіри та її похідних за ниркової
недостатності свійських котів і собак».
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміну назви теми дисертаційної роботи
аспірантки кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Снопенко
Ольги Сергіївни з «Удосконалення методів ранньої діагностики та лікування
хвороб сечовидільної системи собак та котів на основі клінічних та
лабораторних досліджень і вивчення стану шкіри та її похідних», на
«Морфофункціональна характеристика шкіри та її похідних за ниркової
недостатності свійських котів і собак».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7.3. Про затвердження теми дисертаційної роботи та призначення
консультанта
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на
ім’я голови вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від Вікуліної
Галини Вікторівни, доцента кафедри клінічної діагностики та клінічної
біохімії щодо затвердження теми дисертаційної роботи «Патогенетична
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роль порушень обміну ліпідів у виникненні і перебігу внутрішніх хвороб
свійських тварин» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних
наук за спеціальністю 16.00. 01 – діагностика і терапія тварин та
призначення науковим консультантом доктора біологічних наук, професора
Тимошенко О.П.
До заяви додаються документи: анотація дисертаційної роботи; рецензії
на анотацію від професора Жукової І.О. та доцента Митрофанова О.В., а
також витяг з протоколу засідання методичної комісії факультету
ветеринарної медицини з ухвалою зазначеної теми.
УХВАЛИЛИ: Затвердити назву теми дисертаційної роботи
«Патогенетична роль порушень обміну ліпідів у виникненні і перебігу
внутрішніх хвороб свійських тварин» Вікуліної Г.В. на здобуття наукового
ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00. 01 – діагностика
і терапія тварин та призначити науковим консультантом доктора
біологічних наук, професора Тимошенко О.П.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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