Харківська державна зооветеринарна академія
Протокол № 9
засідання Вченої ради академії
24 вересня 2020 року
смт Мала Данилівка
Присутні – 45 членів Вченої ради із 49 (перелік додається)
Голова Вченої ради – Барановський Д.І.
Учений секретар – Піпенко М.А.

Порядок денний:
1. Про представлення до вченого звання доцента - старшого викладача
кафедри фармакології і токсикології Пономаренко Ольги Вікторівни
2. Про представлення до вченого звання доцента - старшого викладача
кафедри фармакології і токсикології Дученко Катерини Андріївни
3. Про обрання на посаду доцента - старшого викладача кафедри
іноземних мов Єлісеєнко Анни Павлівни
Доповідач: учений секретар Піпенко М.А.
4. Звіти деканів про навчальну роботу факультетів за результатами
літньої екзаменаційної сесії 2020 року
Доповідачі: декани факультетів, доц.: Митрофанов О.В, Федяєв В.А., Щербак О.В.
5. Про затвердження справи щодо здобуття стипендії Кабінету
Міністрів України старшого викладача кафедри гігієни тварин та
ветеринарної санітарії Ігнатьєвої Т.М. (автор відмовилась, інформація додається)
6. Різне
Голова Вченої ради Барановський Д.І. наголосив, що на засіданні
Вченої ради академії присутні 45 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.
Голова Вченої ради Барановський Д.І. до початку розгляду питань
вручив Подяки науко-педагогічним працівникам: Іванченку М.М.,
Науменко С.В., Федоренку С.Я., Кібкало Д.В., Ткачук О.Д., Іванову С.М.,
Левтерову А.Н., Петрушко М.П., Скляренко О.В, Даніловій Т.М.,
Хмелю М.М., Худавердієвій В.А., Мерчанському В.В., Воронковій А.А.,
Барановському Д.І., Хохлову А.М. - за розробку та впровадження у
навчальний процес академії сучасних електронно-інформаційних ресурсів
на базі Мoodle. Крім того, Яценку І.В. вручив медаль МОН «За успіхи в
науково-педагогічній діяльності».
1.
Про представлення до вченого звання доцента - старшого
викладача кафедри фармакології і токсикології Пономаренко О. В.
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував,
що на засідання Вченої ради надійшла заява від старшого викладача
кафедри фармакології і токсикології Пономаренко Ольги Вікторівни.
Відповідно до заяви вона надала всі необхідні документи.
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Пономаренко Ольга Вікторівна у 1989 році закінчила Харківський
зооветеринарний
інститут
ім. М.М. Борисенка
за
спеціальністю
«Ветеринарія», кваліфікація - ветеринарний лікар.
Кандидат ветеринарних наук з 2008 року. Дисертацію захищено
13 травня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.359.01 при
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,
10 листопада 2011 року отримала Вчене звання старшого наукового
співробітника зі спеціальності – паразитологія.
22 лютого 2012 року прийнята на посаду старшого викладача кафедри
фармакології і токсикології ХДЗВА по теперішній час має 8 років науковопедагогічного стажу.
Має 88 наукових та науково-методичних публікацій, з них 52
наукових статей, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і
міжнародних рецензованих фахових виданнях, 8 навчально-методичних
розробок, 10 патентів України на корисну модель.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 65 праць, у тому
числі 51 наукова стаття (з них 42 - у вітчизняних і міжнародних
рецензованих фахових виданнях), 6 патентів України на корисну модель та 8
публікацій навчально-методичного характеру, а також три публікації у
періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Thomson
Reuters (Web of Science).
У 2019 році отримала сертифікат мовної освіти (на рівні B2) мов країн
Європейського Союзу (Республіка Польща) та сертифікат з науковопедагогічного стажування в Люблінському медичному університеті
(Республіка Польща) у 2019 році на тему: «Розвиток медичної освіти,
сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС» в обсязі
6 кредитів (180 годин).
На високому професійному рівні читає лекції і проводить
лабораторно-практичні заняття з курсів «Ветеринарна токсикологія» та
«Лікарські рослини». Є співавтором методичних розробок до аудиторної та
позааудиторної роботи студентів для вивчення дисциплін, що викладаються
на кафедрі.
Брала участь у розробці робочих програм з дисципліни «Ветеринарна
токсикологія» та «Лікарські рослини» для студентів факультету
ветеринарної медицини.
Пономаренко О.В. бере активну участь у розробці та удосконаленні
тестових завдань для проведення усіх видів контролю. Є керівником
випускних кваліфікаційних робіт студентів і магістрантів факультету
ветеринарної медицини та курсових робіт студентів 3-4 курсів з
ветеринарної токсикології.
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 № 2 від 22 вересня 2020 року). На засіданні
кафедри заслухано звіт Пономаренко Ольги Вікторівни про навчально2

методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і
рекомендовано присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Пономаренко Ольга Вікторівна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.
Голова Вченої ради Барановського Д.І. запропонував внести
Пономаренко О.В. в бюлетень таємного голосування на вчене звання
доцента.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Для проведення таємного голосування голова Вченої ради
Барановський Д.І. запропонував обрати лічильну комісію після розгляду
двох останніх питань.
2. Про представлення до вченого звання доцента - старшого
викладача кафедри фармакології і токсикології Дученко Катерини
Андріївни
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував,
що на засідання Вченої ради надійшла заява від старшого викладача
кафедри фармакології і токсикології Дученко Катерини Андріївни
Відповідно до заяви вона надала всі необхідні документи.
Дученко Катерина Андріївна у 2004 році закінчила Харківський
державний медичний університет і отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Медико-профілактична справа», кваліфікація – лікар.
У 2014 році закінчила Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне
управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.
Кандидат медичних наук з 2017 року. Дисертацію захищено 5 липня
2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.550.01 при ДУ «Інститут
фармакології та токсикології НАМН України», отримано диплом
ДК № 043994 від 11 жовтня 2017 р.
У 2015 році прийнята на посаду асистента кафедри фармакології та
токсикології ХДЗВА. 02.10.2017 призначена на посаду старшого викладача
кафедри фармакології і токсикології, має 5 років науково-педагогічного стажу.
Дученко К.А. на високому професійному рівні читає лекції і
проводить практичні заняття з курсів «Ветеринарна токсикологія»,
«Лікарські рослини». Є співавтором методичних розробок до аудиторної та
позааудиторної роботи студентів при вивченні дисциплін, що викладаються
на кафедрі.
Брала участь у розробці робочих програм з дисципліни «Ветеринарна
токсикологія», «Лікарські рослини» для студентів факультету ветеринарної
медицини.
Дученко К.А. є членом «Асоціації фармакологів України» та членом
«Європейської федерації біотехнології»
Отримала сертифікат мовної освіти (на рівні B2) мов країн
Європейського Союзі (Польщі) у 2017 році та сертифікат з науковопедагогічного стажування в Люблінському медичному університеті
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(Республіка Польща) у 2019 році на тему: «Розвиток медичної освіти,
сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС» в обсязі 6
кредитів (180 годин).
Має 49 публікацій, з них 24 наукових, та 5 навчально-методичного
характеру, 2 інформаційні листи, затверджені Укрмедпатентінформ, 1
патент України на корисну модель.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 19 праць, у тому
числі 20 наукових (з них 11 – у вітчизняних і міжнародних рецензованих
фахових виданнях) 1 патент України на корисну модель, 5 публікацій
навчально-методичного характеру, а також дві публікації у періодичних
виданнях, які включені до наукометричної бази Thomson Reuters (Web of
Science). і 1 в Scopus.
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 № 2 від 22 вересня 2020 року). На засіданні
кафедри заслухано звіт Дученко Катерини Андріївни про навчальнометодичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і
рекомендовано присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Дученко Катерина Андріївна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.
Голова Вченої ради Барановського Д.І. запропонував внести
Дученко К.А. в бюлетень таємного голосування на вчене звання доцента.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
3. Про обрання на посаду доцента - старшого викладача кафедри
іноземних мов Єлісеєнко Анни Павлівни
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував,
що на засідання Вченої ради надійшла заява від старшого викладача
кафедри іноземних мов Єлісеєнко Анни Павлівни. Відповідно до заяви вона
надала всі необхідні документи.
Єлісеєнко Анна Павлівна у 2011 році закінчила з відзнакою
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Є. Сковороди за
спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література
(англійська)». У 2016 році успішно захистила дисертацію та отримала
науковий ступінь кандидата філологічних наук.
З 2012 року по теперішній час працює на кафедрі іноземних мов. З
2019 року займає посаду завідувача кафедри. З 2016 до 2019 року працювала
провідним фахівцем у Відділі міжнародних зв’язків, проводила заняття з
англійської мови для викладачів та студентів та готувала до здачі
міжнародних іспитів рівнів А2, В1 та В2. У 2017 році була призначена на
посаду старшого викладача кафедри іноземних мов.
Єлісеєнко Анна Павлівна має два міжнародні сертифікати з
англійської мови (ІELTS, FСЕ), які підтверджують рівень володіння
англійською мовою В2 та СІ, та міжнародний сертифікат з німецької мови
(Goethe Zertifikat), який підтверджує рівень володіння німецькою мовою В2.
4

Анна Павлівна має 25 наукових та науково-методичних публікацій, з
них 23 опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових
виданнях, 5 навчально-методичних розробок.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 10 наукових та
науково-методичних праць, 4 з яких опубліковані закордоном. Анна
Павлівна бере активну участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.
У 2017 році пройшла міжнародне стажування у барселонській школі
бізнесу “ESEI Ihterntional Business School” на тему: «Підготовка
висококваліфікованих викладачів, організація навчального процесу та
інноваційні методи навчання» (108 годин).
Єлісеєнко А.П. приділяє значну увагу методичному забезпеченню
навчального процесу на кафедрі, бере активну участь у розробці та
оновленні методичного матеріалу, якісно проводить практичні заняття. •
На високому професійному рівні проводить заняття з англійської
мови на факультетах «Ветеринарної медицини», та «Технології виробництва
і переробки продукції тваринництва».
Комісія, створена розпорядженням декана факультету ветеринарної
медицини за результатами відвідування практичного заняття відмітила, що
заняття було проведене на високому науково-методичному рівні (протокол
засідання кафедри №3 ’від 22 вересня 2020 року). На засіданні кафедри
заслухали звіт Єлісеєнко Анни Павлівни про навчально-методичну, науководослідну та організаційно-виховну роботу і рекомендували її на посаду
доцента кафедри іноземних мов.
Ці дані свідчать, що Єлісеєнко Анна Павлівна повністю відповідає
вимогам щодо обрання на посаду доцента кафедри іноземних мов.
Голова Вченої ради Барановський Д.І. запропонував внести
Єлісеєнко А.П. в бюлетень таємного голосування на посаду доцента.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Голова Вченої ради Барановський Д.І. запропонував обрати лічильну
комісію.
Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію з трьох осіб:
Воронкова А.А., Данілова Т.М., Хохлов А.М.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Після проведення таємного голосування затвердили протокол №1, де одноголосно головою лічильної комісії обрано Хохлова А.М.
Голова лічильної комісії Хохлов А.М. оголосив дані протоколу:
1. За Пономаренко О.В в урні виявлено 45 бюлетенів, із яких
проголосували за - 45; проти і недійсних – немає, що свідчить про її обрання
на вчене звання доцента.
2. За Дученко К.А. в урні виявлено 45 бюлетенів, із яких проголосували
за – 41; проти - 4; недійсних – немає, що свідчить про її обрання на вчене
звання доцента.
3.
За Єлісеєнко А.П. в урні виявлено 45 бюлетенів, із яких
проголосували за – 45; проти і недійсних – немає, що свідчить про обрання
на посаду доцента.
Протоколи затвердили одноголосно.
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УХВАЛИЛИ: 1. На підставі рахунку голосів результатів таємного
голосування вважати обраними Пономаренко О.В. та Дученко К.А і
надіслати атестаційну справу до Міністерства освіти і науки України щодо
присвоєння вчених звань доцентів кафедри фармакології і токсикології.
2. На підставі рахунку голосів результату таємного голосування вважати
обраною на посаду доцента Єлісеєнко Анну Павлівну
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Звіт деканів за навчальну роботу факультетів за результатами
літньої екзаменаційної сесії 2020 року
СЛУХАЛИ: 1. Декан факультету ветеринарної медицини Митрофанов О.В.
проінформував, що у зв’язку з корона вірусом на 03.07. 20 р. заборгованість по
літній сесії склала 247 студентів. в тому числі 105 студентів-іноземців і 142 українців. Станом на 24.09.20 р. заборгованість по літній сесії складає 160
студентів, із яких 92 студенти іноземці, частина цих студенів ще не повністю
здали всі екзамени, при цьому 56 студентів на цей час не приступили до ліквідації
заборгованості по сесії, із яких 46 іноземних.
2. Декан факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту
Федяєв В.А. доповів про результати літньої екзаменаційної сесії 2019/2020
навчального року за спеціальностями «Технологія виробництва продукції
тваринництва» та «Менеджмент». Спеціальність «Технологія виробництва
продукції тваринництва» здобувають 134 студенти, із яких 119 студентів
з’явились для здачі сесії, на сьогоднішній день 15 студентів не встигають
здати екзамени. Спеціальність «Менеджмент» здобувають 26 студентів.
Явка для здачі сесії стовідсоткова. Доповідач також підвів підсумки
абсолютної і якісної успішності студентів факультету (інформація
додається).
3. Декан факультету біотехнології і природокористування Щербак О.В.
проінформувала, що на факультеті налічується 82 студенти із яких з’явились
на сесію 80 студентів, два студенти не з’явились на літню сесію і вже
відраховані.. Декан зробила порівняльний аналіз результатів здачі
студентами факультету двох сесій 2019/2020 навчального року зимової і
літньої екзаменаційної сесії (інформація додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію деканів факультетів прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
5. Різне
5.1. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради
СЛУХАЛИ: виконуюча обов’язки керівника науково дослідної частини
Бусол Л.В. проінформувала, що на ім’я голови Вченої ради
Барановського Д.І. надійшла заява від здобувача ступеня доктора філософії
Кириченка Віталія Михайловича з проханням утворення разової
спеціалізованої вченої ради для прийняття розгляду та проведення захисту
дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії. Вчена рада
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академії має подати клопотання про утворення разової ради, з метою
прилюдного захисту Кириченка Віталія Михайловича на здобуття вченого
звання доктора філософії за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія
і експертиза, галузь знань Ветеринарна медицина, науковий керівник Яценко Іван Володимирович. Автор запропонувала склад разової ради:
Голова – доктор сільськогосподарських наук, професор Прудніков Василь
Григорович.
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.
5.2. 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 паразитології, професора Приходька Ю. О. про затвердження до
видання навчального посібника «Протозойні та окремі прокаріотні хвороби
собак і котів» (укладачі: Приходько Ю.О., Нікіфорова О.В. Федорова О.В.,
Мазанний О.В., Булавіна В.С., Люлін П.В). На навчальний посібник дали
позитивні рецензії: доктор ветеринарних наук Одеського ДАУ Богач М.В. та
доктор ветеринарних наук Сумського НАУ Кассіч В.Ю.
УХВАЛИЛИ: Затвердити до видання навчальний посібник «Протозойні
та окремі прокаріотні хвороби собак і котів» (укладачі: Приходько Ю.О.,
Нікіфорова О.В. Федорова О.В., Мазанний О.В., Булавіна В.С., Люлін П.В).
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
5.3. Про прибирання ялинок
СЛУХАЛИ: голова Вченої ради Барановського Д.І. проінформував, що
на території академії є засохлі ялинки які необхідно прибрати.
ВИСТУПИВ: професор Головко В.О. який зауважив, що сосни
знаходяться у заповіднику і ми не маємо права їх прибирати, це питання
треба вирішити з екологами.
Голова Вченої ради Барановського Д.І. відмітив, що ці ялини
знаходяться за межами заповідника і треба прийняти рішення про їх
прибирання.
УХВАЛИЛИ: прибирати засохлі ялини які знаходяться за межами
заповідника.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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5.4.

Про результати прийому студентів до ХДЗВА

СЛУХАЛИ: завідувач підготовчого відділення Храпач К.Г. проінформував
про кількість зарахованих бюджетних і контрактних студентів по факультетам
(інформація додається)
5.5. Про зміни в оплаті праці
СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Сотнікова Н.М. проінформувала, що з 1
вересня 2020 року прийнято рішення про підвищення мінімальної заробітної плати
яка буде складати 5000 грн. Заборгованість по заробітній платі за спеціальним
фондом на сьогодні складає 1200, 0 тис. грн. вважаю, що найближчим часом ця
заборгованість буде погашена.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома два останні питання.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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