Харківська державна зооветеринарна академія
Протокол № 11
засідання Вченої ради академії
18 листопада 2020 року
смт Мала Данилівка
Присутні – 37 членів Вченої ради із 49 (перелік додається)
Заступник голови Вченої ради – Кібкало Д.В.
Учений секретар – Піпенко М.А.
Порядок денний:
1. Звіт про роботу відділу технічних засобів навчання в режимі on s of Line
Доповідач: Начальник відділу Іванченко М.М.
2. Про затвердження голів Державних екзаменаційних комісій у
ХДЗВА з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм освітньокваліфікаційних рівнів у 2021 році
Доповідач: Проректор з навчальної роботи, доц. Хмель М.М.
3. Звіт про результати встановлення рейтингу науково-педагогічних
працівників та кафедр академії за науково-педагогічну діяльність
Доповідач: Керівник науково-методичного центру забезпечення
якості освіти Васильєва Ю.О.
4. Звіт про роботу Бюро судово-ветеринарних досліджень у 2020 році
Доповідач: Завідувач Бюро, професор Яценко І.В.
5. Різне
Заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що на
засіданні Вченої ради академії присутні 37 із 49 членів Вченої ради, у
зв’язку з цим засідання Вченої ради вважається відкритим.
Члени Вченої ради голосуванням затвердили порядок денний та
перейшли до розгляду питань роботи.
1. Звіт про роботу відділу технічних засобів навчання в режимі on s of Line
СЛУХАЛИ: начальник відділу Іванченко М.М. проінформував, що
відділ був створений у 2020 році на базі «Відділу технічних засобів
навчання» та є його правонаступником. Робота відділу регламентується
«Статутом Академії», «Положенням про відділ інформаційно-технічного
забезпечення», наказами та розпорядженнями адміністрації академії та
іншими регламентуючими документами.
Основні функції відділу полягають у наступному:
1. Інформаційна, технічна та консультативна підтримка користувачів.
2. Адміністрування та підтримка на належному функціональному рівні
корпоративної мережі академії та забезпечення безперебійного доступу до
мережі Інтернет усіх підрозділів академії.
3. Організація повноцінного та безперебійного функціонування
комп'ютерної та офісної техніки в академії.
4. Адміністрування та підтримка безперебійної роботи інтернет–
серверів академії:
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 Сайтів академії, факультетів та кафедр.
 Серверу доменних імен.
 Порталу навчальних інформаційних ресурсів (Moodle).
 Бібліотечного депозитарію.
 Електронного журналу наукових видань.
 Серверу електронної пошти академії.
5. Безпека корпоративної мережі академії від зовнішніх загроз та кібервтручання.
Постійно співробітниками відділу, на підставі заявок, що надходять з
навчальної частини та кафедр, складається розклад, відповідно до якого
здійснюється забезпечення мультимедійним обладнанням проведення
лекцій, та доступ до комп’ютерних класів для складання поточних та
підсумкових тестових завдань.
За поточний рік, у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19,
співробітниками відділу, разом з адміністрацією та викладачами академії,
було повноцінно впроваджено та ефективно використовується система
дистанційного навчання студентів на базі Порталу інформаційних
навчальних ресурсів ХДЗВА (MOODLE). Проводиться постійний
моніторинг та консультативна допомога викладачам і студентам з питань
роботи у цій системі, вдосконалюються методи та підходи до дистанційного навчання.
Були організовані та проведені онлайн засідання Вчених рад академії та
факультету ветеринарної медицини, семінари та консультації з викладачами
по освоєнню нових методик дистанційного викладання (BigBlueButton, ZOOM, тощо).
Оновлено дизайн та постійно доповнюється інформаційне наповнення
сайтів академії, факультетів та кафедр. На сайтах висвітлюються актуальні
новини з життєдіяльності академії, факультетів, кафедр. Обов’язкова до
ознайомлення інформація, накази, розпорядження, тощо.
Співробітники відділу регулярно надають технічну та консультативну
допомогу кафедрам та іншим підрозділам академії:
• у налаштуванні комп'ютерів;
• у встановленні та налаштуванні необхідного програмного забезпечення,
у відправленні та отриманні електронної пошти;
• у проведенні конференцій, звітних зборів, передзахистів аспірантів і
співробітників академії, в тому числі і он-лайн:
• в період проведення вступної компанії здійснюється технічно-програмна
підтримка членів приймальної комісії у таких програмних комплексах як
«Приймальна комісія» та «ЄДЕБО».
Відділ розробляє та створює дизайн-продукти, такі як банери,
вітальні листівки, рекламні плакати, що використовуються для
профорієнтаційної роботи та представлення академії на різноманітних
конкурсах та нарадах.
У 2020 році разом з канцелярією академії було впроваджено
систему електронного документообігу. Перспективи розвитку відділу в
кінець 2020 - 2021 рік полягають в наступному:
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- оновлення,
технічне
покращення
та
заміна
застарілого
комп’ютерного обладнання в комп’ютерних класах, структурних
підрозділах та кафедрах академії;
- придбання та перехід Порталу інформаційних навчальних ресурсів
на новий, більш сучасний та потужний сервер;
- вдосконалення та оновлення існуючих методів і підходів до
дистанційного навчання та впровадження нових;
- розширення каналу інтернет-трафіку до 10 Гб для покращення
роботи усіх сервісів, в тому числі і дистанційний доступ до них;
- інформаційно-просвітницька робота з викладачами та студентами
про більш ефективне використання інформаційно-технічних ресурсів в
навчальному процесі;
- створення внутрішньої корпоративної системи електронного
документообігу та обміну повідомленнями для більш ефективної взаємодії
між структурними підрозділами.
ВИСТУПИВ: завідувач кафедри хірургії, доцент Сарбаш Д.В. який
висказав подяку Іванченку М.М. за організацію онлайн проведення їх
конференції.
УХВАЛИЛИ: роботу відділу технічних засобів навчання вважати
задовільною.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
2. Про затвердження голів Державних екзаменаційних комісій у
ХДЗВА з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм освітньокваліфікаційних рівнів у 2021 році
СЛУХАЛИ: Проректор з навчальної роботи, доц. Хмель М.М. що для
затвердження голів Державних екзаменаційних комісій необхідно
розглянути питання Про затвердження голів Екзаменаційних комісій з
атестації здобувачів вищої освіти (ступенів бакалавра і магістра) у 2021
році:
1. Ступінь вищої освіти бакалавр:
Спеціальність
Голова
Менеджмент

Біотехнології
та
біоінженерія

Майстро Сергій Вікторович, завідувач
кафедри публічного адміністрування у
сфері цивільного захисту Національного
університету захисту України, доктор
наук з державного управління, професор
Сушко Олексій Борисович, завідувач
відділу біотехнології репродукції с.-г.
тварин Інституту тваринництва НААНУ,
кандидат с-г наук, старший науковий
співробітник
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Період роботи
комісії
денна: 22-26
червня 2021 р.
заочна: 19-30
квітня 2020 р.
денна:
14-25 червня
2021 р.

Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва

Лісове
господарство

Водні
біоресурси та
аквакультура
Ветеринарна
медицина

Корх Ігор Володимирович, провідний
денна:
науковий
співробітник
відділу
19-30 червня
селекційно-технологічних досліджень у
2021 р.
дрібному тваринництві та конярстві
Інституту
тваринництва
НААНУ,
кандидат с.-г. наук, провідний науковий
співробітник
заочна:
Церенюк Олександр Миколайович,
заступник директора з наукової та
19-30 квітня
інноваційної діяльності
Інституту
2021 р.
тваринництва НААНУ, доктор с.-г. наук,
доцент
Букша Ігор Федорович, завідувач
14-25 червня
лабораторії моніторингу і сертифікації
2012 р.
лісів
Українського
НДІ
лісового
господарства та агролісомеліорації ім.
Г.М. Висоцького, кандидат с.-г. наук,
доцент, старший науковий співробітник
заочна:
Мєшкова
Валентина
Львівна,
завідувач лабораторії захисту лісу
19-30 квітня
Українського НДІ лісового господарства
2021 р.
та
агролісомеліорації
ім.
Г.М.
Висоцького, доктор с-г наук, професор,
академік Лісівничої академії наук
України
Євтушенко Андрій Володимирович,
денна:
провідний науковий співробітник відділу
14-25 червня
з вивчення хвороб птиці ННЦ ІЕКВМ
2021 р.
НААНУ, кандидат ветеринарних наук,
заочна:
старший науковий співробітник
26-30 квітня 2021 р.
Герілович Антон Павлович, заступник
денна:
директора з наукової роботи ННЦ
22-25 червня
ІЕКВМ НААНУ, доктор ветеринарних
2021 р
наук, професор, член-кореспондент НААНУ
денна:
Скляров
Павло
Миколайович,
професор кафедри хірургії і акушерства
22-25 червня
с-х тварин Дніпровського державного
2021 р.
аграрно-економічного
університету
доктор ветеринарних наук, професор

2. Ступінь вищої освіти магістр:
Спеціальність
Голова
Менеджмент

Майстро Сергій Вікторович, завідувач
кафедри публічного адміністрування у
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Період роботи
комісії
денна: 20-31
грудня 2021 р.

сфері цивільного захисту Національного
університету захисту України, доктор
наук з державного управління, професор
Біотехнології Сушко Олексій Борисович, завідувач
та
відділу біотехнології репродукції с-г
біоінженерія тварин Інституту тваринництва НААНУ,
кандидат с-г наук, старший науковий
співробітник
Технологія
Колісник Олександр Іванович,
виробництва і директор ПП «Агрофірма Світанок»
переробки
Нововодолазького району Харківської
продукції
області, доктор с.-г. наук
тваринництва
Лісове
Букша Ігор Федорович, завідувач
господарство лабораторії моніторингу і сертифікації
лісів Українського НДІ лісового
господарства та агролісомеліорації ім.
Г.М. Висоцького, кандидат с.-г. наук,
доцент, старший науковий співробітник
Мєшкова Валентина Львівна, завідувач
лабораторії захисту лісу Українського
НДІ лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького,
доктор с-г наук, професор, академік
Лісівничої академії наук України
Водні
Євтушенко Андрій Володимирович,
біоресурси та провідний науковий співробітник відділу
аквакультура з вивчення хвороб птиці ННЦ ІЕКВМ
НААНУ, кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник
Ветеринарна Герілович Антон Павлович, заступник
медицина
директора з наукової роботи ННЦ
ІЕКВМ НААНУ, доктор ветеринарних
наук, професор, член-кореспондент НААНУ
Скляров Павло Миколайович,
професор кафедри хірургії і акушерства
с-х тварин Дніпровського державного
аграрно-економічного університету
доктор ветеринарних наук, професор

заочна: 22-26
лютого 2021 р.
денна: 20-31
грудня 2021 р.
заочна: 15-20
лютого 2021 р.
денна: 20-31
грудня 2021 р..
заочна: 22-26
лютого 2021 р.
денна: 20-31
грудня 2021 р.

заочна: 22-26
лютого 2021 р.

денна: 20-31
грудня 2021 р..
заочна: 15-20
лютого 2021 р.
денна: 21-22
грудня 2021 року
денна: 21-22
грудня 2021 року

УХВАЛИЛИ: затвердити список голів екзаменаційних комісій з
атестації здобувачів вищої освіти (ступенів бакалавра і магістра) на 2021
рік.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
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3.

Звіт про результати встановлення рейтингу науково-педагогічних
працівників та кафедр академії за науково-педагогічну діяльність

СЛУХАЛИ: керівник «Науково-методичного центру забезпечення
якості освіти» Васильєва Ю.О. проінформувала, що підвищена увага
науково-педагогічних працівників до рейтингу свідчить про його
актуальність і дієвість. Над встановленням рейтингу НПП у 2020 році
(звітний період з 01.09.2019 по 31.08. 2020) працювали 23 завідувачів
кафедр, 16 членів комісії, оброблені дані 151 працівника Академії,
проаналізовано 1661 таблиця і внесено в розрахункову систему більше
5000 даних. Робота проведена у стислі терміни, проведена на високому рівні.
Результати рейтингу відображають роботу шановних науковопедагогічних працівників протягом звітного періоду, і не встановлюють,
хто взагалі є кращім, найбільш шанованим чи перспективним. Визначні
для Академії особистості в конкретному рейтингу можуть не займати в
певний період часу найвищі шпальти, але вони прославляють Академію, є
дуже значущими для її розвитку.
Позитивною характеристикою нашого рейтингу є його гнучкість кожен рік співробітниками Академії надаються пропозиції щодо внесення
змін до нього, пропозиції обговорюються членами комісії і виносяться на
розгляд і затвердження Вченою радою академії. В цьому році подання
пропозицій щодо удосконалення рейтингу відбуватиметься протягом
грудня 2020 у письмовому форматі чи у формі електронного листування
через пошту науково-методичного відділу забезпечення якості освіти
nmv202@ukr.net. Розгляд та затвердження змін планується на початок 2021 року.
Рейтингові списки за звітний період наведені на сайті академії.
Лідери рейтингу за посадовими категоріями наступні:
Рейтингові списки НПП згідно посадових категорій 16.11.2020 р.
№

Кількість балів

ПІБ

Професори
1.
2.
3.

5656
3785
2681

Яценко Іван Володимирович
Рижкова Таїсія Миколаївна
Бобрицька Ольга Миколаївна

Доценти
1.
2.
3.

3651
2676
2446

Щербак Олена Валентинівна
Худавердієва Вікторія Анатоліївна
Юрченко Вікторія Вікторівна

Старші викладачі
1.
2.
3.

1618
1509
1458

Приходько Тамара Миколаївна
Панчишний Михайло Олексійович
Пономаренко Ольга Вікторівна

Асистенти
1.

930

Онищенко Олександр В’ячеславович
6

527
Ткачук Олена Дмитрівна
491
Пастернак Аліна Миколаївна
Рейтингові списки кафедр 16.11.2020 р.
Кількість балів
Назва кафедри
1832
Біотехнології ім. академіка Ф.І. Осташка
1673
Ветеринарно-санітарної експертизи та судової
ветеринарної медицини
1519
Менеджменту, економіки та маркетингу

2.
3.
№
1.
2.
3.

Рейтингові списки НПП за науковою діяльністю
(сумарні дані відомостей 2,4,10 за виключенням балів за репозитарій)
№

Відомості 2,4,10

ПІБ

Професори
1.
2.
3.

3195
3057
1930

Яценко Іван Володимирович
Рижкова Таїсія Миколаївна
Бобрицька Ольга Миколаївна

Доценти
1.
2.
3.

1660
1325
1220

Щербак Олена Валентинівна
Пономаренко Геннадій Володимирович
Кущ Людмила Леонідівна

Старші викладачі
1.
2.
3

1060
910
710

Пономаренко Ольга Вікторівна
Ігнатьєва Тетяна Михайлівна
Дученко Катерина Андріївна

Асистенти
1.
2.

500
220
195

Онищенко Олександр В’ячеславович
Пастернак Аліна Миколаївна
Ткачук Олена Дмитрівна

УХВАЛИЛИ: затвердити результати рейтингу науково-педагогічних
працівників та кафедр Академії.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Звіт про роботу Бюро судово-ветеринарних досліджень у 2020 році
СЛУХАЛИ: завідувач Бюро, професор Яценко І.В. проінформував,
що основними завданнями Бюро є вирішення експертних питань в межах
компетенції під час розслідування правоохоронними органами
правопорушень.
Підвищення якості експертних досліджень за звітний період
здійснювалося шляхом впровадження у судово-ветеринарну практику
нових, розроблених фахівцями Бюро, методів дослідження (отримано
деклараційні патенти, опубліковано наукові статті, авторські свідоцтва) та
здійснюється постійне удосконалення діяльності фахівців Бюро.
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Науково-дослідна робота Бюро у 2020 р. була присвячена таким
напрямам діяльності:
Вперше сформульовані та обґрунтовані:
– критерії тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних в момент
заподіяння;
– критерії тілесних ушкоджень, що є тяжкими за наслідками, в
результаті втрати органа чи його функції (втрата зору, слуху,
репродуктивної здатності, переміщення в оточуючому середовищі);
– критерії тяжких тілесних ушкоджень в результаті невиправного
знівечення екстер’єру тварини;
– ознаки тілесних ушкоджень за критерієм переривання вагітності
тварини в результаті тілесних ушкоджень;
– критерії шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, середнього та легкого
ступенів тяжкості;
– розроблено алгоритми й обґрунтовано процедуру визначення
ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, в результаті
тілесних ушкоджень, в т.ч. й за жорстокого поводження;
– розроблені й обґрунтовані питання, що можуть бути поставлені на
вирішення судово-ветеринарному експерту в постанові слідчого чи ухвалі
суду під час призначення судово-ветеринарної експертизи трупа тварини
чи живої під експертної тварини;
– визначені й обґрунтовані особливості структури висновку судововетеринарного експерта за результатами судово-ветеринарної експертизи
трупа тварини з ознаками насильницької смерті, а також живої під
експертної тварини;
– розроблена авторська комп’ютерна програма «Судово-ветеринарна
танатологія – SVT» для автоматизації й оптимізації процесів оформлення
протоколу судово-ветеринарного розтину трупа тварини (нині перебуває
на стадії апробації);
– підготовлено проект «Правила судово-ветеринарного визначення
ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини» на основі
розроблених нами судово-ветеринарних критеріїв визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень тварин за жорстокого поводження з ними;
– внесені доповнення до «Науково-методичних рекомендацій з питань
підготовки і призначення судових експертиз», затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 у редакції наказу
Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5 ;
– започатковане вчення про судово-ветеринарне встановлення
каліцтва тварин, адже диспозиція ст. 299 Кримінального кодексу України
(жорстоке поводження з тваринами) містить вказівку на те, що
кримінальна відповідальність настає у разі смерті тварини чи її каліцтва.
Проте визначення, ознаки та процедура встановлення каліцтва тварин не
передбачені в жодному нормативно-правовому акті України;
– запропонована повна дефініція «жорстоке поводження з тваринами»,
яка відрізняється від такої ж законодавчої дефініції, що міститься в Законі
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України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV і
полягає в тому, що жорстоке поводження з тваринами – це суспільнонебезпечне, протиправне, винне, каране, умисне, передбачене кримінальним
законодавством діяння суб’єкта злочину, яке полягає в умисному посяганні
на встановлений порядок утримання та поводження з тваринами шляхом
безжалісного знущання над твариною із застосуванням жорстоких методів
чи з хуліганських мотивів або на цькування тварин одна на одну, вчинене з
хуліганських або корисних мотивів, що спричинило ушкодження чи інший
розлад здоров’я, каліцтво або смерть тварини;
– сформульовано напрями вдосконалення судово-ветеринарної
експертизи за жорстокого поводження з тваринами.
Результати виконаних робіт у 2020 р.
За 2020 р. проведено 5 судово-ветеринарних експертиз, з них 4 – за
Кримінальним провадженням та 1 – за цивільним провадженням і 2
експертних дослідження.
За надані послуги отримано 53 199 грн. 80 коп.
Значення виконаних робіт для науки і навчального процесу полягають у
тому, що всі матеріали, які проходять через Бюро використовувалися, як
дидактичне забезпечення під час проведення занять з дисципліни «Судова
ветеринарна медицина» для студентів ОР «Магістр» за спеціальностями: 211
«Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Матеріали проведених судово-ветеринарних експертиз і експертних
досліджень, проведених в Бюро, використані для:
1) підготовки навчальних посібників;
2) підготовки наукових статей;
3) підготовки доповідей для виступу на наукових конференціях.
Проблемними питаннями в діяльності Бюро є:
1) недостатнє технічне оснащення приладами та апаратурою для
проведення судово-ветеринарних досліджень харчових продуктів і
біологічного матеріалу тваринного походження (крематорій для утилізації
трупів тварин, холодильна камера, хроматограф, секційна зала);
2) відсутність акредитованої лабораторії для проведення досліджень з
можливістю надання офіційного висновку;
3) недостатнє фінансування будь-якої діяльності Бюро.
План заходів покращення роботи Бюро судово-ветеринарних досліджень:
1) подальша актуалізація судово-ветеринарної практики;
2) проводити активну роботу із організації лабораторії судововетеринарних досліджень ХДЗВА;
3) для належного проведення судово-ветеринарних експертиз та
експертних досліджень в Бюро необхідно придбати:
– аналізатор бактеріального забруднення сирого молока –
«BacSomatic»;
аналізатор соматичних клітин в молоці «Екомилк АМВ-1-03»;
– люміноскоп «ЕНЕЙ» для визначення якості харчових продуктів
методом люмінесцентного аналізу;
9

– рідинний хроматограф «Міліхром-6».
4) проведення судово-ветеринарних експертиз та експертних
досліджень на запит правоохоронних органів;
5) написання навчальних і методичних посібників з судововетеринарної експертизи;
6) удосконалення класичних і розробка нових методів виявлення
фальсифікацій харчових продуктів. Підготовка деклараційних патентів
України на корисну модель;
7) підготовка кадрів з судово-ветеринарної експертизи через аспірантуру.
Діяльність Бюро судово-ветеринарних досліджень ХДЗВА за 2020 рік
була різноплановою. Вона включала як експертну роботу, так і проведення
наукових досліджень та участь в навчальному процесі академії.
В цілому робота Бюро за звітний період є задовільною.
УХВАЛИЛИ: роботу Бюро судово-ветеринарних досліджень вважати
задовільною.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
5. Різне
5.1. Про обрання голови Вченої ради академії
СЛУХАЛИ: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. проінформував,
що на наступному засіданні Вченої ради необхідно таємним голосуванням
обрати голову Вченої ради для цього члени Вченої ради повинні у
письмовому вигляді надати пропозиції щодо голови Вченої ради.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
5.2. Про присвоєння звання професора ХДЗВА
СЛУХАЛИ: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В.
проінформував, що на ім’я виконуючого обов’язки ректора академії
Боровкова С.Б. надійшло подання від кафедри епізоотології та
ветеринарного менеджменту з розгляду на Вченій раді академії питання
щодо присвоєння Северин Раїси Василівни звання професора ХДЗВА і
зачитав її характеристику.
Раїса Василівна розпочала трудову діяльність після закінчення
Київської сільськогосподарської академії Трудового червоного прапора в
березні 1981 року ветеринарним фельдшером протиепізоотичного загону
Решетилівської райветстанції по боротьбі з хворобами тварин Полтавської
області. Працювала старшим ветлікарем-ентомологом, ветлікаремтоксикологом районної ветеринарної лабораторії. В березні 2003 року
призначена на посаду директора Решетилівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини.
З жовтня 2006 року Северин Р.В. працює в академії поєднуючи
роботу доцента кафедри епізоотології і ветеринарного менеджменту з
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завідуванням навчально-науковою лабораторією молекулярно-генетичних
методів дослідження ім. П.І.Вербицького.
Вказана лабораторія утворена при безпосередній участі Раїси
Василівни, клопіткій її роботі.
З 2008 року була здобувачем на здобуття наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 - ветеринарна
мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. 16 грудня
2011 року успішно захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої
Вченої Ради Д 64.359.01 у Національному науковому центрі «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».
Раїса Василівна зарекомендувала себе сумлінним, методично
грамотним та вимогливим викладачем, на високому професійному рівні
проводить курс лабораторно-практичних занять з дисципліни
«Епізоотологія», «Лабораторна справа», приділяє багато уваги щодо
впровадження в учбовий процес сучасних інформаційних технологій,
відповідально відноситься до дорученої роботи. Своєчасно і якісно надає
допомогу спеціалістам ННЦ тваринництва і рослинництва з питань
діагностики,
лікування
і
профілактики
інфекційних
хвороб
сільськогосподарських тварин.
Северин Р.В. бере участь у розробці навчальних посібників, робочих
програм, методичних рекомендацій, створенні мультимедійного
ілюстраційного матеріалу для лекцій та лабораторно-практичних занять.
Проводить активну науково-дослідну роботу, підготувала сім методичних
розробок по сучасних методах діагностики бактеріальних і вірусних
інфекцій тварин, опублікувала шість статей.
Бере активну участь у суспільно-виховній роботі серед студентів.
За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку
висококваліфікованих фахівців Раїса Василівна нагороджена трудовою
відзнакою «Знак пошани» МОН України.
Виходячи з вищезазначеного запропонував присвоїти Северин Р.В.
звання професор ХДЗВА. (Інформація додається).
УХВАЛИЛИ: присвоїти доценту Северин Р.В. звання «Професор
Харківської державної зооветеринарної академії».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
5.3. Про нагородження НПП факультету технологій продукції
тваринництва та менеджменту
СЛУХАЛИ: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В.
проінформував, що у зв’язку із 100-річчям факультету технологій продукції
тваринництва та менеджменту надійшла пропозиція про нагородження НПП
факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту.
1. Звернення до Міністерства освіти і науко України за значний
особистий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну плідну педагогічну,
науково-педагогічну та наукову діяльність, професійну та наукову підготовку
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студентської молоді, організацію навчальної, виховної, науково-методичної
та науково-дослідної роботи та з нагоди Дня Соборності України таких
науково-педагогічних працівників академії:
Подякою МОН України:

Федяєва Валерія Анатолійовича, кандидата сільськогосподарських
наук, доцента, декана факультету технологій продукції тваринництва та
менеджменту Харківської державної зооветеринарної академії;
Хохлова Анатолія Михайловича, доктора сільськогосподарських
наук, професора, завідувача кафедри, генетики, розведення та селекційних
технологій Харківської державної зооветеринарної академії;
Данілову Тетяну Миколаївну, кандидата сільськогосподарських наук,
доцента, завідувачку кафедри технології тваринництва та птахівництва
Харківської державної зооветеринарної академії.
Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти»

Пруднікова Василя Григоровича, доктора сільськогосподарських
наук, професора, завідувача кафедри технології переробки і стандартизації
продуктів тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії.
2. Звернення до Харківського обласного управління освіти
нагородити: Воронкову Аллу Анатоліївну; Лященка Василя Олексійовича;
Рижкову Таїсію Миколаївну: Зандарян Валентину Афанасіївну: Петрушко
Миколу Петровича.
3. Звернення до Дергачівського районного відділу освіти нагородити:
Чалого Олександра Івановича; Криворучка Юрія Івановича: Васильеву Юлію
Олександрівну; Лисенко Ганну Леонідівну: Попову Вікторію Олександрівну:
Мерчанського Володимира Вікторовича; Ланову Світлану Степанівну.
4. Звернення до ректора ХДЗВА нагородити: Скляренко Олену
Веніамінівну; Піпенка Миколу Андрійовича; Гейду Ірину Михайлівну;
Бондарчук Ірину Миколаївну; Леппу Анастасію Львівну; Гончарову Ірину
Іванівну; Щевченко Оксану Борисівну; Каряку Василя Володимировича;
Юхно Віктора Олександровича: Несвітайло Юрія Анатолійовича; Ланкову
Марину Геннадіївну: Тарасенко Людмилу Дмитрівну; Боровкову Зінаїду
Матвіївну; Мироненко Регину Юріївну; Ковальчук Надію Іванівну:
Шевченко Ольгу Миколаївну: Довбню Олену Борисівну.
УХВАЛИЛИ: затвердити список нагороджених
За цю пропозицію голосували - одноголосно. НПП факультету
технологій продукції тваринництва та менеджменту
5.4. Про призначення наукового керівника
СЛУХАЛИ: учений секретар Піпенко М.А. проінформував, що на
ім’я виконуючого обов’язки ректора академії Боровкова С.Б. надійшла
заява від аспіранта кафедри епізоотології та ветеринарного менеджменту
Аль Джабарі Муніра щодо призначення наукового керівника у зв’язку з
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необхідністю завершення наукової роботи в умовах належної матеріальнотехнічної бази, яка є в наявності лише в Національно-науковому центрі
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини і
призначити науковим керівником цього інституту заступника директора,
доктора ветеринарних наук, професора Гериловича А.П. В заяві є згода
Головка В.О. та Гериловича А.П. (Інформація додається).
УХВАЛИЛИ: призначити аспіранту Аль Джабарі Муніра наукового
керівника заступника директора, доктора ветеринарних наук, професора
Гериловича А.П.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
5.5. Про представлення науково-педагогічних працівників
Харківської державної зооветеринарної академії до участі в конкурсі
«Вища школа Харківщини – кращі імена»
СЛУХАЛИ: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.
проінформував, що Департаментом науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації оголошено конкурс «Вища школа Харківщини –
кращі імена» на здобуття звання переможця 2019/2020 навчального року за
різними номінаціями. Цю інформацію доведено до деканів факультетів та
затвердити за результатами рейтингу. Виходячи з вищезазначеного
запропонував затвердити Вченою радою академії наступних науковопедагогічних працівників:
1. У номінації «Декан факультету» пропонується кандидатура Щербак
Олени Валентинівни.
2. У номінації «Завідувач кафедри» пропонується кандидатура
Безуглого Миколи Дмитровича.
3. У номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» пропонується
кандидатура Бобрицької Ольги Миколаївни.
4. У номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» пропонується
кандидатура Приходько Тамари Миколаївни.
5. У номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін»
пропонується кандидатура Рижкової Таїсії Миколаївни.
6. У номінації «Науковець» пропонується кандидатура Яценка Івана
Володимировича.
7. У номінації «Молодий науковець» пропонується кандидатура
Гаркуши Івана В’ячеславовича.
8 У номінації «Директор бібліотеки» пропонується кандидатура
Свириденко Галини Віталіївни.
9. У номінації «Викладач (завідувач кафедри) фізичного виховання»
пропонується кандидатура Лященка Василя Олексійовича.
УХВАЛИЛИ: 1. У номінації «Декан факультету» затвердити
кандидатуру Щербак Олени Валентинівни, кандидата біологічних наук,
доцента, декана факультету біотехнології і природокористування.
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2. У номінації «Завідувач кафедри» затвердити кандидатуру Безуглого
Миколи Дмитровича, доктора сільськогосподарських наук, професора,
академіка НААНУ, завідувача кафедри біотехнології.
3. У номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» затвердити
кандидатуру Бобрицької Ольги Миколаївни, доктора ветеринарних наук,
професора кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин.
4. У номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» затвердити
кандидатуру Приходько Тамари Миколаївни, кандидата історичних наук,
доцента, завідуючу кафедри філософії та суспільних наук.
5. У номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін»
затвердити кандидатуру Рижкової Таїсії Миколаївни, доктора технічних
наук, професора кафедри технології переробки, стандартизації та
технічного сервісу.
6. У номінації «Науковець» затвердити кандидатуру Яценка Івана
Володимировича, доктора ветеринарних наук, професора, завідувача кафедри
ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини.
7. У номінації «Молодий науковець» затвердити кандидатуру
Гаркуши Івана В’ячеславовича, кандидата ветеринарних наук, доцента
кафедри фармакології та токсикології.
8. У номінації «Директор бібліотеки» затвердити кандидатуру
Свириденко Галини Віталіївни, директора наукової бібліотеки.
9. У номінації «Викладач (завідувач кафедри) фізичного виховання»
затвердити кандидатуру Лященка Василя Олексійовича, старшого
викладача, завідувача кафедри фізичної культури.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
5.6. Про затвердження тематики фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок
за результатами першого етапу конкурсу згідно «Положення про
проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України »
СЛУХАЛИ: голова науково-експертної ради, перший проректор
Кібкало Д.В. проінформував членів вченої ради, що наказом виконуючого
обов’язки ректора академії Боровков С.Б. (№502 від 13.11.2020 р.) була
сформована науково-експертна рада з розгляду наукових робіт, які
подаються на конкурс до Міністерства освіти і науки України (копія
наказу додається).
16 листопада 2020 року науково-експертна рада розглянула два
проекти наукової роботи кафедр:
1. Наукова робота кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та
судової ветеринарної медицини на тему «Розробка новітньої системи
критеріїв моніторингу безпечності та якості сирого молока в Україні» рада
вважає: тема спрямована на вирішення актуальної проблеми та дозволить
вирішити питання безпечності і якості молока сирого за основними
показниками.
Автори проекту:
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Керівник проекту – Яценко Іван Володимирович, докор ветеринарних
наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та
судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної
академії.
Відповідальний виконавець – Бусол Леся Володимирівна, кандидат
ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та
судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної
академії.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати запропоновану науково-експертною
радою науковий проект: «Розробка новітньої системи критеріїв
моніторингу безпечності та якості сирого молока в Україні» для
подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи у другому
етапі конкурсу МОН України.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
2. Наукова робота кафедри епізоотології та ветеринарного
менеджменту на тему «Моніторинг ризиків рекомбінації збудників COVID
-19 з короновірусами свиней та удосконалення біобезпеки свинарства»
Автори проекту:
Керівники проекту – Головко Валерій Олексійович, докор ветеринарних
наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та ветеринарного
менеджменту; Стегній Борис Тимофійович докор ветеринарних наук,
професор, директор ННЦ ІЕКВМ.
Відповідальний виконавець – Северин Раїса Василівна кандидат
ветеринарних наук, доцент епізоотології та ветеринарного менеджменту
Харківської державної зооветеринарної академії.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати запропоновану науково-експертною
радою науковий проект: «Моніторинг ризиків рекомбінації збудників
COVID -19 з короновірусами свиней та удосконалення біобезпеки
свинарства» для подальшого проходження наукової та науково-технічної
експертизи у другому етапі конкурсу МОН України.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
5.7. Про створення комісії з видалення сухих сосен
СЛУХАЛИ: заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В.
проінформував, що від керівника навчально-виробничого центру
Мірошніченка М.В. надійшло звернення стосовно включення Вченою радою
на розгляд питання стосовно створення комісії, при якій з Малоданилівської
селищної ради надійшов лист, де вказано «У зв’язку з чисельними
зверненнями громадян смт Мала Данилівка щодо сухих та аварійних сосен
біля Комунального закладу «Малоданилівський ЗДО «Дзвіночок». З метою
запобігання аварійної ситуації, керуючись Постановою Кабінету Міністрів
України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження порядку
видалення дерев, кущів,газонів і квітників у населених пунктах». надійшло
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звернення з проханням вжити заходи з ліквідації аварійних та сухих дерев.
(Інформація додається).
ВИСТУПИВ: проректор з навчальної роботи Хмель М.М., який
запропонував створити таку комісію і до неї включити депутата місцевої
громади Ходарева О.В., який був присутній на Вченій раді і погодився.

УХВАЛИЛИ: доручити керівнику навчально-виробничого центру
Мірошніченку М.В. створити таку комісію і включити до неї Ходарева
О.В., та представитись до районної адміністрації, громади і екологічної
служби.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
5.8. Про організацію освітнього процесу
СЛУХАЛИ: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.
проінформував, що Міністерство освіти і науки України надіслало лист в
якому наголошено «Організація діяльності закладів вищої освіти на
принципах автономії та самоврядування є нормою, зафіксованою у статті
32 Закону України «Про вищу освіту». З огляду на зазначене, прийняття
рішення щодо організації освітнього процесу під час дії карантинних
обмежень, в тому числі про запровадження режиму дистанційного
навчання, належить до компетенції колегіального органу управління
закладу освіти». В результаті цього було запропоновано для прийняття
оперативних рішень щодо організації навчального процесу під час
карантину делегувати ці повноваження ректорату академії.
УХВАЛИЛИ: надати компетенцію приймати рішення з цього питання
ректорату академії.
За цю пропозицію голосували одноголосно.
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