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засідання Вченої ради академії
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смт Мала Данилівка
Присутні – 38 членів Вченої ради із 49 (перелік додається)
Заступник голови Вченої ради – Кібкало Д.В.
Учений секретар – Піпенко М.А.
Порядок денний:
1. Про представлення до вченого звання професора Бобрицької
Ольги Миколаївни та Щербак Олени Валентинівни
Доповідач: Учений секретар Піпенко М.А.
2. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради академії на 2020
–2021 н. р.
Доповідач: Учений секретар Піпенко М.А.; документ розмішений на
сайті академії
3. Звіт про стан готовності академії до роботи в умовах зимового
періоду
Доповідачі: Перший проректор Кібкало Д.В.; керівник НВЦ
Мірошніченко М.В.
4. Різне
Заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що на засіданні
Вченої ради академії присутні 38 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 представлення до вченого звання професора Бобрицької
Ольги Миколаївни та Щербак Олени Валентинівни
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував,
що на засідання Вченої ради надійшло дві заяви щодо представлення до
вченого звання професора.
Перша заява від доктора наук кафедри нормальної і патологічної
фізіології Бобрицької Ольги Миколаївни. Відповідно до заяви вона надала всі
необхідні документи.
Ольга Миколаївна після закінчення Харківського зооветеринарного
інституту у 1994 році з відзнакою працювала головним ветеринарним
лікарем КСП «Маяк» Дворічанського району Харківської області по 1996 рік.
У 1996 році була зарахована до аспірантури при кафедрі фізіології
сільськогосподарських тварин Харківського зооветеринарного інституту. З
1999 по 2019 роки працювала асистентом, доцентом кафедри нормальної і
патологічної фізіології тварин Харківського зооветеринарного інституту, а з
2001 року - Харківської державної зооветеринарної академії. В серпні 2019
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року прийнята на посаду професора кафедри нормальної і патологічної
фізіології тварин.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив
норадреналіну та карбахоліну на обмін азотистих речовин між кров’ю та
молочною залозою у лактуючих кіз (за ангіостомічними даними)». У лютому
2005 року на підставі рішення Атестаційної колегії О.М. Бобрицькій було
присвоєно вчене звання доцента кафедри фізіології сільськогосподарських тварин.
У квітні 2019 року захистила докторську дисертацію на тему
«Фізіологічне обґрунтування оцінки функціонального стану організму собак
за біорезонансної корекції» та у червні цього ж року їй було присуджено
науковий ступінь доктора ветеринарних наук.
З 2006 року О.М. Бобрицька працювала заступником декана
факультету ветеринарної медицини, де показала відмінні організаційні
здібності. З 2015 року по теперішній час працює керівником Центру
міжнародної співпраці Харківської державної зооветеринарної академії.
О.М. Бобрицька є членом Вченої ради факультету ветеринарної
медицини та Вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії, а
також спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських дисертацій, що
функціонує при Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (м. Львів). Нею опубліковано
більш ніж 120 наукових праць, серед яких визнані в Україні, а також в
країнах СНД та у далекому зарубіжжі. Ольга Миколаївна має три
деклараційних патенти України на корисну модель. Вона є співавтором
навчальних посібників, практикумів з Грифом Міністерства освіти та науки
України.
О.М. Бобрицька є членом Українського фізіологічного товариства
ім. П.Г. Костюка, яке є колективним членом Федерації Європейських
фізіологічних товариств (БЕРН) і Міжнародної спілки фізіологічних наук (ШР8).
Науково-педагогічний стаж становить 20 років, середньорічне
навчальне навантаження складає 628 годин, з них лекційних - 77.
Рішенням колегії головного управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації Ольга Миколаївна неодноразово була
нагороджена дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» та
почесними грамотами, подяками за багаторічну плідну науково-педагогічну
діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток фізіологічної науки і
підготовки висококваліфікованих фахівців.
Після захисту докторської дисертації здобувачем опубліковано 15 праць:
з них 13 наукових, одна навчально-методичного характеру та один патент на
корисну модель. три праці у періодичних виданнях, які включені до
наукометричної бази Sсориs та Wеb оf Sсіпсе.
У 2020 році отримала: сертифікат мовної освіти, який підтверджує
достатньо високий рівень володіння (на рівні В2) англійською мовою;
сертифікат з науково-педагогічного стажування за темою: «Інновації в
навчальному процесі студентів природничих спеціальностей:
методи,
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підходи, технології», у Люблінському природничому університеті Республіки
Польща, м. Люблін в обсязі 6 кредитів (180 годин).
Комісія, створена розпорядженням декана факультету ветеринарної
медицини (Розпорядження №4 від 14 вересня 2020 року) за результатами
відвідування лекції відмітила, що лекція прочитана українською мовою, на
високому науково-методичному рівні (протокол засідання кафедри № 5 від
23 вересня 2020 року). На засіданні кафедри заслухано звіт Бобрицької Ольги
Миколаївни про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційновиховну роботу і рекомендовано присвоїти їй вчене звання професора.
Ці дані свідчать, що Бобрицька Ольга Миколаївна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання професора.
Заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. запропонував внести
Бобрицьку О.М. в бюлетень таємного голосування на вчене звання професора.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Для проведення таємного голосування заступник голови Вченої ради
Кібкало Д.В. запропонував обрати лічильну комісію після розгляду другого
останнього питання.
Друга заява надійшла від доцента кафедри біотехнології ім.
Ф.І. Осташко Щербак Олени Валентинівни.
Відповідно до заяви вона надала всі необхідні документи.
Щербак Олена Валентинівна, 1972 року народження, закінчила у 1994
році Харківський державний університет за спеціальністю «Біологія»,
кваліфікація – біолог; викладач біології та хімії та отримала диплом з
відзнакою. Після закінчення університету навчалась в аспірантурі Інституту
тваринництва УААН.
Працювала на посадах молодшого та наукового співробітника,
завідувачем лабораторії молекулярної генетики та завідувачем відділу
новітніх біотехнології Харківського біотехнологічного центру.
У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій
раді Інституту тваринництва УААН за спеціальністю: 03.00.20 біотехнологія.
З 2004 року працювала на посаді доцента кафедри біотехнології
Національного фармацевтичного університету.
У 2006 році присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника
зі спеціальності 03.00.20. - біотехнологія, а у 2007 році присвоєне вчене
звання доцента кафедри біотехнології.
У Харківській державній зооветеринарній академії працює з 2010 року
спочатку завідувачем кафедри біотехнології, а потім деканом факультету
біотехнології та природокористування і за внутрішнім суміщенням доцентом
кафедри біотехнології ім. Ф.І. Осташко.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 16 років і
два місяці, у тому числі у даному навчальному закладі – 10 років 8 місяців.
Середньорічне педагогічне навантаження здобувача (на 0,5 ставки)
складає 300 годин, у т.ч. лекційного навантаження 90 години, семінарських
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занять 102 години. Є керівником бакалаврських та магістерських робіт
студентів - біотехнологів.
Під керівництвом Щербак О.В. було захищено три кандидатські
дисертації: Медведовська М.І., спеціальність 03.00.20 - біотехнологія
(затверджено 17.01.2008 року), Шкавро Н.М., спеціальність 03.00.15 генетика (затверджено - 22.11.2011 року) та Боровкова В.М., спеціальність
16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія (затверджено - 15.10.2019 р).
Наукові дослідження Щербак О.В. проводила в рамках таких наукових
тематик: "Розробити та удосконалити ембріоінженерні методи отримання
реконструйованих ембріонів і молекулярно-генетичні підходи для
застосування у відтворенні та селекції сільськогосподарських тварин (№
держреєстрації 0106U007896) та «Удосконалення біотехнологічних методів в
раціональному природокористуванні та інноваційному виробництві» (№
держреєстрації 0114U004952, де була керівником досліджень.
У 2018-2019 рр. була співвиконавцем міжнародного українолитовського проекту «Біологічний контроль інвазивних хвороб лісу для
збереження біорізноманіття європейських лісових екосистем», державні
реєстраційні номер №0118 U001477 (2018р) та №0114U004952 (2019 р).
На теперішній час є співвиконавцем наукового дослідження «Наукове
забезпечення
профілактики
хвороб,
підвищення
продуктивності,
резистентності тварин та одержання екологічно чистої продукції за умов
впровадження санітарно-гігієнічних заходів» (державний реєстраційний
номер 0116U002773) та "Виявити біологічні (фізіолого-онтогенетичні)
закономірності формування відтворювальної функції продуктивних тварин" етап 2020р: "Встановити основні біологічні параметри репродуктивного
матеріалу для ефективного застосування в біотехнологічних системах та
розробити регламенти використання біотехнологічних засобів і методів при
відтворенні сільськогосподарських тварин" (державний реєстраційний номер
0116U002310).
Здобувач є членом експертної комісії Національної академії аграрних
наук України з питань формування і реалізації програм наукових досліджень
науково-дослідних установ НААН України з біотехнології на 2021-2025 роки
та була членом у 2011-2015 роках.
На теперішній час здобувач є членом науково-методичної комісії
(підкомісії) Водні біоресурси та аквакультура НМР МОН України.
Щербак О.В. була членом науково-методичних комісій МОН України з
різних спеціальностей та напрямів підготовки: (Біотехнологія, Біотехнології
та біоінженерія та Лісове і садово-паркове господарство).
Має 160 публікацій, з них 135 наукових, пять патентів та 20 навчальнометодичного характеру, у тому числі 46 наукових праць, опубліковані у
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 149 праць, з них
124 наукових, пять патентів та 20 навчально-методичного характеру, у т.ч.
після захисту чотири публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз Scopus або Web of Science.
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Отримала: сертифікат ECL, який підтверджує достатньо високий рівень
володіння ( на рівні В2) англійською мовою у 2019 році; сертифікат про
участь у навчальному стажуванні з питань викладання магістерського курсу у
рамках Tempus проєкта №159173 "EU Based Course in Foodstuff Expertise and
Quality Control" у Вайштефанському університеті прикладних наук,
Німеччина, 2011р;- сертифікат про участь в міжнародному Workshop
"Genome bionformatics for health" у Лейпцігському університеті, Німеччина,
2018р; сертифікати про наукові стажування у рамках міжнародного
наукового проекту: "Biological control of forest invasive pathogens to preserve
biodiversity in European noble forest and woodland ecosystems" у
Природничому дослідницькому центрі Державного науково-дослідного
інституту (м. Вільнюс, Литва) у 2018 та 2019 роках.
Комісія, створена розпорядженням проректора з навчальної роботи
ХДЗВА, за результатами відвідування лекції відмітила, що лекція прочитана
українською мовою, на високому науково-методичному рівні (протокол
засідання кафедри № 2 від 15 вересня 2020 року). На засіданні кафедри
(протокол №3 від 23 вересня 2020 року) заслухано звіт Щербак Олени
Валентинівни про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційновиховну роботу і рекомендовано присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Щербак Олена Валентинівна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання професор.
Заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. запропонував внести
Щербак О.В. в бюлетень таємного голосування на вчене звання професора.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. запропонував обрати
лічильну комісію.
Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію з трьох осіб:
Воронкова А.А., Ляхова І.В., Храпач К.Г.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Після проведення таємного голосування затвердили протокол №1, де одноголосно головою лічильної комісії обрано Воронкову А.А.
Голова лічильної комісії Воронкова А.А. оголосила дані протоколу:
1. За Бобрицьку О.М. в урні виявлено 38 бюлетенів, із яких
проголосували за - 37; проти один, недійсних – немає, що свідчить про її
обрання на вчене звання професора.
2. За Щердак О.В. в урні виявлено 38 бюлетенів, із яких проголосували
за – 37, проти - один, недійсних – немає, що свідчить про її обрання на вчене
звання професора.
Протоколи затвердили одноголосно.
УХВАЛИЛИ: на підставі рахунку голосів результатів таємного
голосування вважати обраними Бобрицьку О.М. та Щербак О.В. і надіслати
атестаційну справу до Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння
вчених звань професора.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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2. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради академії на 2020
– 2021 н. р.
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував, що
план роботи вченої ради академії на 2020 – 2021 н. р. був розміщений на
сайті академії , де всі члени вченої ради повинні були ознайомитись з цим
планом і сьогодні всі отримали цей план.
ВИСТУПИВ: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В., який задав
запитання - Чи є у членів Вченої ради пропозиції щодо нових доповідей?
Оскільки пропозиції відсутні, запропонував затвердити план роботи Вченої
ради академії на 2020 – 2021 н. р.
УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради академії на 2020 –
2021 н. р.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
3. Звіт про стан готовності академії до роботи в умовах зимового
періоду
СЛУХАЛИ: керівник НВЦ Мірошніченко М.В. проінформував щодо
підготовки в умовах зимового періоду були проведені наступні роботи:
1. Теплопостачання (Всього 98 погонних метрів було замінено водогону)
Морфологічний корпус
 Заміна деяких участків водогону 30 м пог.
Клінічний корпус - Заміна частини водогону – 25 м пог.
Гуртожиток № 4
 Замінена частини водогону 10 м пог.
Гуртожиток № 3 Заміна вводу 33 м пог.
 Заміна теплового лічильника .
Кафедра механізації, клініка
- Були перевірені та сертифіковані лічильники тепла.
2. Водопостачання
 Заміна насосу на менш потужний (скважина № 3) з 25 куб. за
годину на 6 куб.
 Заміна вводу зі скважини №3 до лічильника - 100 м пог.
Гуртожиток № 2
 Оновлено водопостачання в душі.
3. Каналізаційна мережа
- Гуртожитки № 1, №2 ,№3, №4, головний учбовий комплекс, клінічний
корпус: - Відводились аварії ( прочистка мереж).
4. Ремонтно-будівельні роботи
Головний учбовий корпус
 Проведено скління пошкоджених вікон.
 Проведено утеплення вікон в учбових аудиторіях (оклеювання).
Гуртожиток № 1
 Проведено часткове скління та утеплення вікон.
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Гуртожиток № 3
 Проведено часткове скління та утеплення вікон.
Гуртожиток № 4
 Проведено часткове скління та утеплення вікон.
 Проводиться капітальний ремонт на 3-му, 4-му, 5-му поверхах
(пофарбування дверей, стін, підлоги).
Клінічний корпус:
- Проведено капітальний ремонт першого поверху з демонтуванням
горючого облицювання стін з відновленням евакуаційного виходу.
Роботи з підготовки до опалювального періоду продовжуються.
Питання ставили: професор Головко В.О. 1. Чи збиткова наша вода?
Відповідь: вода залишається збитковою.
2. Чому вода не передається об’єднаній територіальній громаді?
Відповідь: рік тому перший проректор Кібкало Д.В. разом з місцевими
депутатами з цього питання звернулись до МОН України де їм відповіли, що
скважину передавати неможливо. Ми пішли другим шляхом, для цього
отримали 23 квітня 2020 року право на провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання, яке дає можливість підвищити
ціни ,щоб вода не була збитковою.
3. Як розглядається справа в апеляційному суді з екології по воді,
які нарахували один мільйон триста тисяч збитків?
Відповідь: апеляційний суд скасував рішення першої інстанції в
повному обсязі.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Різне
4.1. Про затвердження до видання навчального посібника
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на ім’я
голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від завідувача кафедри
хімії та біохімії професора Жегунова Г.Ф. про затвердження до видання та
використанні в навчальному процесі навчального посібника «Biochemistry
manual for foreign students» (укладачі: Приходченко В.О., Гладка Н.І.,
Денисова О.М., Жегунов Г.Ф). На навчальний посібник дали позитивні
рецензії: кандидат біологічних наук Інституту Трансфузійної Медицини,
Медичного Університету Ганновера, м. Ганновер, Німеччина Погожих Д.М.
та кандидат ветеринарних наук ХДЗВА Боровков С.Б.
УХВАЛИЛИ: затвердити до видання та використанні в навчальному
процесі навчальний посібник «Biochemistry manual for foreign students»
(укладачі: Приходченко В.О., Гладка Н.І., Денисова О.М., Жегунов Г.Ф).
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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4.2. Про заміну наукового керівника
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на ім’я
голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від старшого
викладача кафедри прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського
господарства Панчишного Михайла Олексійовича щодо зміни наукового
керівника Тертишного О.С. у зв’язку з його смертю призначити науковим
керівником доктора біологічних наук, доцента, завідувача кафедри водних
біоресурсів ти аквакультури Дніпровського державного аграрноекономічного університету Новіцького Романа Олександровича.
УХВАЛИЛИ: призначити Панчишному М.О. наукового керівника
доктора біологічних наук, доцента, завідувача кафедри водних біоресурсів ти
аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Новіцького Романа Олександровича.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.3. Про зміни тем дисертаційної роботи
4.3.1. СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що
на ім’я голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від доцента
кафедри ветеринарної репродуктології Науменко Світлани Валеріївни щодо
зміни теми докторської дисертації із проведенням доповіді на кафедрі, в
результаті чого були зроблені пропозиції про змину теми з «Теоретикоекспериментальне обґрунтування використання інформаційних технологій
для розробки діагностичних, лікувальних та превентивних заходів за
андрологічних патологій» на «Експериментально-теоретичне обґрунтування
розробки діагностичних, лікувальних та превентивних заходів за
андрологічних патологій свійських тварин».
УХВАЛИЛИ: затвердити зміну назви теми докторської дисертаційної
роботи доцента кафедри ветеринарної репродуктології Науменко Світлани
Валеріївни з «Теоретико-експериментальне обґрунтування використання
інформаційних технологій для розробки діагностичних, лікувальних та
превентивних заходів за андрологічних патологій» на «Експериментальнотеоретичне обґрунтування розробки діагностичних, лікувальних та
превентивних заходів за андрологічних патологій свійських тварин».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.3.2. СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що
на ім’я голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від асистента
кафедри ветеринарної репродуктології Пастернак Аліни Миколаївни щодо
зміни теми кандидатської дисертації з «Ультрасонографічна та тепло
графічна діагностика маститів та їх ускладнень у тварин» на «Розробка
способів комплексної діагностики та терапії корів лактаційного періоду за
субклінічного маститу».

8

УХВАЛИЛИ: затвердити зміну назви теми кандидатської
дисертаційної роботи асистента кафедри ветеринарної репродуктології
Пастернак Аліни Миколаївни з «Ультрасонографічна та тепло графічна
діагностика маститів та їх ускладнень у тварин» на «Розробка способів
комплексної діагностики та терапії корів лактаційного періоду за
субклінічного маститу».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.3.3. СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що
на ім’я голови Вченої ради Барановського Д.І. надійшла заява від асистента
кафедри
ветеринарної
репродуктології
Онищенка
Олександра
В’ячеславовича щодо зміни теми кандидатської дисертації з «Дефіцит
колостральних імуноглобулінів у корів з мастодистрофією: прогнозування та
методи упередження» на «Способи прогнозування та методи превенції
дефіциту колостральних імуноглобулінів у корів за мастодистрофії».
УХВАЛИЛИ: затвердити зміну назви теми кандидатської
дисертаційної роботи асистента кафедри ветеринарної репродуктології
Онищенка Олександра В’ячеславовича з «Дефіцит колостральних
імуноглобулінів у корів з мастодистрофією: прогнозування та методи
упередження» на «Способи прогнозування та методи превенції дефіциту
колостральних імуноглобулінів у корів за мастодистрофії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.4. Про затвердження нормативних документів
СЛУХАЛИ: керівник науково-методичного центру забезпечення якості
освіти Васильева Ю.О. проінформувала, що на сайті академії розміщені п’ять
нормативних документів, з якими запропонувала провести ознайомлення і
необхідності їх ухвалення.
4.4.1. «Положення про організацію інклюзивного навчання, порядок
супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з
числа здобувачів освіти в Харківській державній зооветеринарній
академії»
Це положення про організацію інклюзивного навчання у Харківській
державній зооветеринарній академії визначає організаційні засади
інклюзивного навчання в Академії з метою реалізації права здобувачів вищої
освіти з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої освіти з
урахуванням потреб та можливостей таких осіб.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про організацію інклюзивного
навчання, порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення з числа здобувачів освіти в Харківській державній
зооветеринарній академії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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4.4.2. «Положення про порядок визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній та інформальній освіті в Харківській
державній зооветеринарній академії»
Це основні положення щодо порядку визнання результатів навчання
здобутих у неформальній та інформальній освіті, умови та терміни
звернення, подання заяви, створення предметної комісії, атестація та
прийняття рішення, апеляція.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про порядок визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в
Харківській державній зооветеринарній академії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.4.3. «Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності
в Харківській державній зооветеринарній академії».
Це основні положення щодо порядку, методики оцінювання та
застосування результатів опитування учасників освітнього процесу,
випускників, роботодавців та інших стейкхолдерів.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про опитування щодо якості
освітньої діяльності в Харківській державній зооветеринарній академії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.4.4. «Місії і стратегії освітньої діяльності Харківської державної
зооветеринарної академії до 2025 року».
Це основні положення щодо місії і візії, мети і принципів діяльності,
стратегічних задач та пріоритетності.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Місію і стратегію освітньої діяльності
Харківської державної зооветеринарної академії до 2025 року».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.4.5. «Положення про проведення внутрішнього аудиту системи
забезпечення якості вищої освіти в Харківській державній
зооветеринарній академії».
Це основні положення щодо Процедур і заходів внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти згідно Закону про вищу освіту,
проведення внутрішнього аудиту системи забезпечення якості, видів
аудиту, процедур деталізації аудиту, корегувальних дій, порядку
розроблення й реалізації запобіжних дій.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про проведення внутрішнього
аудиту системи забезпечення якості вищої освіти в Харківській державній
зооветеринарній академії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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4.5. Про звернення народного депутата України
СЛУХАЛИ: тимчасово виконуючий обов’язки ректора ХДЗВА
Боровков С.Б. проінформував, що на його ім’я надійшло звернення від
народного депутата України Одарченка Андрія Миколайовича (інформація
додається) і зачитав це звернення, в якому зазначено:
1. У 2002 році він закінчив Харківську державну зооветеринарну
академію, чим дуже пишається.
2. 28 жовтня 2020 року ним, як народним депутатом України, було
направлено лист (Вх.№371д9/7-2020/195009 від 28.10.2020; до тимчасово
виконуючого обов’язки Міністра освіти і науки України Шкарлета С.М., з
проханням сприяти у виділенні коштів у розмірі 800 тис. грн в цьому році,
для проведення поточного ремонту будівель Харківської державної
зооветеринарної академії та розробки проектної документації щодо
реконструкції навчальних приміщень, гуртожитків та придбання сучасного
лабораторного обладнання.
3. Як народним депутатом України було звернення до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету була подана пропозиція до
законопроекту "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за реєстр.
№ 4000 від 14 вересня 2020 року (Вх.№ 371д9/5-2020/170621 від 29.09.2020),
щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту навчальних
приміщень, гуртожитків та придбання сучасного лабораторного обладнання
для Харківської державної зооветеринарної академії у розмірі 75 млн. грн.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.6. Про зміни складу разової ради для здобувача ступеня доктора
філософії Кириченка Віталія Миколайовича
СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував, що вчена
рада Харківської державної зооветеринарної академії має внести зміни до
складу разової ради, які були затверджені протоколом № 9 23 вересня 2020
року. Причина змін пов’язана з пропозицією МОН України щодо зміни
головуючого Пруднікова В.Г. В зв’язку з тим, що слід враховувати галузі
знань, а не науковий напрям, за яким є в наявності друковані праці.
З метою прилюдного захисту Кириченка Віталія Миколайовича на
здобуття вченого звання доктора філософії за спеціальністю 212
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузь знань 21 «Ветеринарна
медицина», науковий керівник Яценко Іван Володимирович і подати
відповідні клопотання у МОН України.
Склад ради:
Голова – доктор ветеринарних наук, доцент Бобрицька Ольга
Миколаївна.
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Члени:
Рецензенти
- доктор ветеринарних наук, професор Кущ Микола Миколайович;
- кандидат ветеринарних наук, доцент Бирка Олена Вікторівна.
Опоненти
- доктор ветеринарних наук, професор Ткачук Світлана Алімівна
(НУБіП);
- доктор ветеринарних наук, професор Лясота Василь Петрович (БНАУ).
УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований склад разової ради
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.7. Про оголошення конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі
імена»
СЛУХАЛИ: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.
проінформував, що Департамент науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації надіслав лист, де вказується що Департамент науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно з Радою
ректорів закладів вищої освіти оголошує конкурс «Вища школа Харківщини
– кращі імена» на здобуття звання переможця 2019/2020 навчального року
(інформація додається). При цьому, список кандидатур необхідно подати до
18 листопада із врахуванням рейтингу , який буде затверджений вченою
радою.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4.8. Про використання гімну України на Вченій раді академії
СЛУХАЛИ: професор Головко В.О. запропонував відмінити звучання
гімну України на початку засідання Вченої ради.
Виступив: професор Приходько Ю.О. який зауважив, що використання
гімну України повинно відбуватись відповідно законодавства тільки на
урочистих засіданнях.
УХВАЛИЛИ: відповідно законодавства гімн України повинен звучати
на урочистих засіданнях.
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