Харківська державна зооветеринарна академія
Протокол № 8
засідання Вченої ради академії
03 вересня 2020 року
смт Мала Данилівка
Присутні – 44 члени 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 доцента Приходько Т.М.
Доповідач: учений секретар Піпенко М.А.; документ розмішений на
сайті академії
2. Про затвердження кодексу та положень для функціонування
акредитації освітніх програм та вибори ректора: 1. Кодекс академічної
доброчесності Харківської державної зооветеринарної академії. 2. Положення про
академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин. 3. Положення
про Комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами. 4.
Положення про групу сприяння академічної доброчесності. 5. Положення про
врегулювання конфліктних ситуацій у Харківській державній зооветеринарній
академії. 6. Положення «Про заходи щодо запобігання випадків академічного
плагіату». 7. Про внесення змін в «Положення про організації освітнього процесу
ХДЗВА». 8. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
ХДЗВА. 9. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
ХДЗВА. 10. Положення про порядок обрання представників зі студентів, що
мають право брати участь у виборах ректора ХДЗВА. 11. Положення про
порядок обрання зі штатних працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора
ХДЗВА. 12. Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора
ХДЗВА. 13. Положення про роботу освітнього центру «Крим - Україна» «Донбас
- Україна» на базі ХДЗВА.
Доповідачі: перший проректор Кібкало Д.В., проректор з навчальної
роботи Хмель М.М., директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.;
керівник Освітнього центру «Донбас - Україна» Храпач К.Г.; документи
розмішені на сайті академії
3. Про внесення змін в режим роботи академії та графіку
навчального процесу в осінньому семестрі 2020 – 2021 н. р. під час
карантину
Доповідач: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.; документ
розмішений на сайті академії
4. Різне
Заступник голови Вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що на засіданні
Вченої ради академії присутні 44 із 49 членів Вченої ради, у зв’язку з цим
засідання Вченої ради вважається відкритим.
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Звучить Гімн України.
Члени Вченої ради голосуванням затвердили порядок денний та
перейшли до розгляду питань роботи.
1. Про представлення до вченого звання доцент Приходько Т.М.
СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Піпенко М.А. проінформував,
що на сьогоднішнє засідання Вченої ради надійшла заява від завідувача
кафедри філософії та суспільних наук Приходько Тамари Миколаївни щодо
представлення її до вченого звання доцент. Відповідно до заяви вона надала
всі необхідні документи.
Приходько Тамара Миколаївна у 1986 р. закінчила Харківський
державний інститут культури за спеціальністю «бібліотекознавство та
бібліографія» і отримала кваліфікацію «бібліотекар-бібліограф».
Після закінчення інституту працювала в Українському заочному
політехнічному інституті і Національному науковому центрі «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».
З 2004 по 2009 рік навчалася в аспірантурі при Державній науковій
сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук
(ДНСГБ УААН). У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у
спеціалізованій вченій раді К 26.373.01 при ДНСГБ УААН за спеціальністю
07.00.07 – історія науки і техніки на тему: «Становлення та діяльність
Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології
(кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».
На кафедрі філософії та суспільних наук Харківської державної
зооветеринарної академії працює з 2010 року спочатку старшим викладачем,
з 2012 року і до теперішнього часу завідувачем кафедри.
Науково-педагогічний стаж становить близько 10 років, середньорічне
навчальне навантаження складає 600 годин, з них лекційних – 142 та
семінарських – 182.
Приходько Т.М. є керівником наукового дослідження за темою
«Формування світоглядних аспектів освіти майбутнього фахівця аграрного
сектору економіки України», державний реєстраційний номер 0116u002783.
Має подяки від ректора, нагороджена почесними грамотами
Харківської обласної державної адміністрації, Державного департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики, Української
академії аграрних наук.
Має 55 публікацій, з них 43 – наукового та 12 – навчальнометодичного характеру, у тому числі 10 наукових праць, опублікованих у
вітчизняних і міжнародних фахових виданнях.
Після захисту кандидатської дисертації здобувачем опубліковано 43
праці: з них 5 – у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових
виданнях, 12 навчально-методичного характеру, 1 у періодичному виданні,
яке включено до наукометричної бази Scopus.
Отримала у 2018 році: сертифікат мовної освіти, який підтверджує
достатньо високий рівень володіння (на рівні B2) англійською мовою,
сертифікат з науково-педагогічного стажування за темою: «Організація
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дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та
наукової роботи у Вищій школі бізнесу – Національному Луізіанському
університеті», Новий Сонч, Республіка Польща та сертифікат учасника
конференції «Науково-дослідні пріоритети – 2018: теоретична та практична
цінність» у Республіці Польща, м. Новий Сад.
Комісія, створена розпорядженням декана факультету біотехнології та
природокористування, за результатами відвідування лекції відмітила, що
лекція прочитана українською мовою, на високому науково-методичному
рівні (протокол засідання кафедри № 7 від 11 березня 2020 року). На
засіданні кафедри заслухано звіт Приходько Тамари Миколаївни про
навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу і
рекомендовано присвоїти їй вчене звання доцента.
Ці дані свідчать, що Приходько Тамара Миколаївна повністю відповідає
вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента.
Надійшла пропозиція внести Приходько Т.М. в бюлетень таємного
голосування на вчене звання доцента.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Для проведення таємного голосування заступник голови Вченої ради
Кібкало Д.В. запропонував обрати лічильну комісію.
Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію з трьох осіб:
Воронкова А.А., Федоренко С.Я., Сєгодін О.Б.
За цю пропозицію голосували – одноголосно.
Після проведення таємного голосування затвердили протокол №1, де одноголосно головою лічильної комісії обрано Федоренка С.Я.
Голова лічильної комісії оголосив дані протоколу №2, в урні виявлено
44 бюлетені, із яких проголосували за – 43; проти – 1 і недійсних – немає,
що свідчить про обрання Приходько Т.М. на вчене звання доцента.
Протокол затвердили одноголосно.
УХВАЛИЛИ: на підставі рахунку голосів результатів таємного
голосування вважати обраною Приходько Т.М. і надіслати атестаційну
справу до Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вченого
звання доцента кафедри філософії та суспільних наук.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
2. Про затвердження кодексу та положень для функціонування та
акредитації освітніх програм та вибори ректора: 1. Кодекс академічної
доброчесності
Харківської
державної
зооветеринарної
академії.
2. Положення про академічну доброчесність та етику академічних
взаємовідносин. 3. Положення про Комісію з академічної доброчесності,
етики та управління конфліктами. 4. Положення про групу сприяння
академічної доброчесності. 5. Положення про врегулювання конфліктних
ситуацій у Харківській державній зооветеринарній академії. 6. Положення
«Про заходи щодо запобігання випадків академічного плагіату». 7. Про
внесення змін в положення організації освітнього процесу. 8. Положення про
виборчу комісію з проведення виборів ректора ХДЗВА. 9. Положення про
організаційний комітет з проведення виборів ректора ХДЗВА. 10. Положення про
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порядок обрання представників зі студентів, що мають право брати участь у
виборах ректора ХДЗВА. 11. Положення про порядок обрання зі штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, для участі у виборах ректора ХДЗВА. 12. Положення про виборчу
систему та порядок обрання ректора ХДЗВА. 13. Положення про роботу
освітнього центру «Крим - Україна» «Донбас - Україна» на базі ХДЗВА.
2. СЛУХАЛИ: перший проректор Кібкало Д.В. проінформував, що
необхідно внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, ним розроблено шість таких
положень, які розміщені на сайті:
1. Кодекс академічної доброчесності Харківської державної
зооветеринарної академії
В ньому розроблено: сфера дії кодексу; фундаментальні цінності
ХДЗВА; процедура встановлення та доведення фактів порушення
академічної доброчесності; права та процедура апеляції для здобувачів
освіти, які притягненні до академічної відповідальності за порушення
доброчесності; конфлікт інтересів; вирішення конфліктних ситуацій;
політика недискримінації ХДЗВА; гендерна політика ХДЗВА; правила
ХДЗВА щодо сексуальних домагань; прикінцеві положення.
Кодексом передбачено: дотримання академічної доброчесності
здобувачами освіти:
• при виконанні письмових завдань поточного та підсумкового
контролю в освітньому процесі забезпечує НПП (екзаменаційна комісія),
який проводить такий контроль (атестацію);
• при написанні курсових та кваліфікаційних робіт і забезпечує керівник
(викладач);
• дисертацій забезпечує науковий керівник (консультант).
Відповідальність за виявлення академічного плагіату в випускних
кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти несуть: здобувач – автор
роботи, керівник випускної кваліфікаційної роботи та завідувач кафедри, де
виконується робота.
У випадку виявлення порушення академічної доброчесності за
відсутності здобувача освіти, про це йому направляться повідомлення, у
якому має бути визначено час і місце розгляду питання про встановлення
факту порушення академічної доброчесності.
УХВАЛИЛИ:
затвердити
Кодекс
академічної
Харківської державної зооветеринарної академії.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.

доброчесності

2.Положення про академічну доброчесність та етику академічних

взаємовідносин
В ньому розроблено: Загальні положення. Поняття та принципи
академічної доброчесності. Забезпечення академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу. Відповідальність за порушення академічної
доброчесності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти.
Попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної
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доброчесності.
Заходи
спрямовані
на
дотримання
академічної
доброчесності. Заключні положення.
Положенням передбачено: за порушення академічної доброчесності
науково-педагогічні працівники Академії можуть бути притягнуті до такої
академічної відповідальності:
- дисциплінарна - попередження, догана;
- адміністративна;
- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України;
- доведення інформації до загальних зборів закладу освіти, правоохоронних
органів;
- виключення із складу Вченої ради та інших робочих органів або
обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін;
- позбавлення почесних звань, нагород тощо, що присуджені закладом
освіти;
- відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання, наукового
ступеня тощо;
- звільнення.
Декани, завідувачі кафедр можуть призначати такі види академічної
відповідальності співробітникам кафедри, які порушили академічну
доброчесність:
- проведення додаткової перевірки на наявність ознак академічного плагіату
всіх робіт, автором яких є порушник;
- відкликання з розгляду (друку) робіт, автором яких є порушник і
підготовка яких була здійснена з порушенням академічної доброчесності.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про академічну доброчесність та
етику академічних взаємовідносин.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
3. Положення про Комісію з академічної доброчесності, етики та

управління конфліктами
Цим положенням розроблено ряд питань:
 До складу Комісії входять: перший проректор (Голова), проректор з
навчальної роботи, начальник відділу кадрів, директор наукової бібліотеки,
завідувач аспірантури, декани факультетів, керівник Групи сприяння
академічній доброчесності, представники професорсько-викладацького
персоналу факультетів у кількості не менше одного представника від
факультету, голова студентського самоврядування, студенти не менше
одного представника від факультету, начальник юридичного відділу, голова
профспілкової організації працівників ХДЗВА.

У випадку розгляду порушень академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти до складу Комісії долучаються представники
органів студентського самоврядування.

До складу Комісії не можуть входити особи, які притягувались до
академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності.

У разі встановлення факту порушення академічної доброчесності
членом Комісії він виводиться з її складу наказом ректора.
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За необхідністю до складу Комісії (за їх згодою) можуть
вводитись представники вітчизняних і закордонних організацій (закладів
вищої освіти, наукових установ, підприємств тощо).
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Комісію з академічної
доброчесності, етики та управління конфліктами.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Положення «Про заходи щодо запобігання випадків академічного

плагіату»
В ньому розроблено: Загальна частина. Основні терміни та поняття.
Заходи, що використовуються для попередження випадків академічного
плагіату при виконанні письмових робіт у ХДЗВА. Порядок перевірки
письмових робіт за допомогою програм «UNICHECK» та AntiPlagiarism.
NET; Порядок розгляду факту виявлення академічного плагіату у письмових
роботах, що виконуються у ХДЗВА. Відповідальність за академічний плагіат
(компіляцію) виявлений у письмових роботах, що виконуються у ХДЗВА.
Порядок подачі та розгляду апеляційних скарг щодо незгоди відносно
виявлення факту академічного плагіату у письмових роботах, що
виконуються у ХДЗВА. Прикінцеві положення.
Положенням передбачено:
- Різні ЗВО встановлюють свої критерії для цього параметру (від 90 %
унікальності - менше 10 % плагіату до 50 % унікальності – не більше 50 %
плагіату). МОН України не регламентує конкретний відсоток плагіату чи то
унікальності – ні для студентів, ні для дисертантів чи докторантів. Сучасні
програми перевірки на плагіат не є досконалими. Кожна з них показує
різний відсоток в залежності від використовуваного алгоритму і бази текстів
для порівняння, а також налаштувань самої програми. Визначити чи то
плагіат, чи то законна цитата вони також не можуть. Є тематика робіт, в
яких досягти унікальності 90 % за сумлінної праці не так і важко. Натомість,
якщо в роботі цитується багато законодавства (юридичні науки), чи то
багато стандартної термінології, яку не викласти інакше (наприклад,
бухгалтерський облік, аудит,ветеринарна медицина), – досягти, приміром,
60 % оригінальності буде важко.
-З метою недопущення фактів академічного плагіату у письмових
роботах, що виконуються у ХДЗВА рекомендується дотримуватись
алгоритму взаємодії авторів, що подають письмові роботи з науковою
бібліотекою:
• написана письмова робота (дисертаційна робота, наукова стаття, тези
тощо) подається для попередньої перевірки науковому керівнику
(науковому консультанту/завідувачу кафедри);
• за умов позитивного висновку зазначеної особи робота в
електронному вигляді направляється до наукової бібліотеки для перевірки
за допомогою програми AntiPlagiarism.NET;
• при поданні дисертаційної роботи у наукову бібліотеку автором
роботи заповнюється заява за встановленою формою (Додаток № 1), якою
автор підтверджує факт відсутності у дисертаційній роботі запозичень з
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оприлюднених джерел (на паперових та електронних носіях, зокрема
опублікованих у мережі Інтернет) без відповідного оформлення цитувань і
посилань, а також засвідчується; інформованість про відповідальність у разі
виявлення факту академічного плагіату. Дана заява засвідчується підписом
автора роботи. У разі відмови автора надання заяви, подання до захисту не
допускається;
• наукова бібліотека надає експертний висновок щодо можливості
опублікування (подання до захисту) або недопущення до опублікування
(подання до захисту) даної роботи в залежності від частки (проценту)
оригінального тексту у письмовій роботі, який визначається програмою
UNICHECK (Додаток №2);
• у разі позитивного висновку, наданого науковою бібліотекою , він
додається до письмової роботи при її поданні до друку (до захисту); у разі
негативного висновку робота направляється на доопрацювання.
- Рекомендовані показники оригінальності тексту у наукових роботах
науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів
(монографії, методичні рекомендації, підручники, навчальні посібники,
дисертаційні роботи, тези, статті тощо);
• понад 90 % – текст письмової роботи є оригінальним (несуттєвий
обсяг запозичень);
• від 80 до 90 % – оригінальність тексту задовільна (незначний обсяг
запозичень), проте слід переконатися у наявності і правильному оформленні
цитувань та посилань на використані джерела;
• від 60 до 80 % – письмова робота приймається до розгляду після
доопрацювання автором (авторами) та наявності і правильного оформлення
цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний обсяг
запозичень;
• менше 60 % – письмова робота до розгляду не приймається і не може
бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий обсяг
запозичень, що трактується як плагіат.
- Рекомендовані показники оригінальності тексту у письмових роботах
студентів (реферати, курсові роботи, магістерські, дипломні роботи, тези,
статті тощо):
• понад 80 % – текст письмової роботи є оригінальним (несуттєвий
обсяг запозичень);
• від 60 до 80 % – оригінальність тексту задовільна (незначний обсяг
запозичень), проте слід переконатися у наявності і правильному оформленні
цитувань та посилань на використані джерела;
• від 60 до 55 % – письмова робота приймається до розгляду після
доопрацювання автором (авторами) та наявності і правильного оформлення
цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний обсяг
запозичень;
• менше 55 % – письмова робота до розгляду не приймається і не може
бути рекомендована до друку (захисту), оскільки має суттєвий обсяг
запозичень, що трактується як плагіат.
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УХВАЛИЛИ: затвердити Положення «Про заходи щодо запобігання
випадків академічного плагіату».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
З двох останніх положень члени Вченої ради були ознайомлені щодо
назв розділів.
5. Положення про групу сприяння академічної доброчесності

В ньому розроблено: Загальні положення. Мета, завдання і функції
Групи. Склад, структура та повноваження Групи. Прикінцеві положення.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про групу сприяння академічної
доброчесності.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
Положення про врегулювання конфліктних
Харківській державній зооветеринарній академії
6.

ситуацій

у

В ньому розроблено: Загальні положення. Загальні засади запобігання
конфліктним ситуаціям. Комісія з академічної доброчесності, етики та
управління конфліктами. Процедури врегулювання конфліктних ситуацій.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про врегулювання конфліктних
ситуацій у Харківській державній зооветеринарній академії.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
7. Про внесення змін в «Положення про організації освітнього

процесу в ХДЗВА»
СЛУХАЛИ: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.,
проінформував, що в діючому положенні пункт 6. викладено в такій
редакції:
6. ФОРМИ НАВЧАННЯ
6.1. За статтею 49 Закону України «Про вищу освіту» Академія
здійснює освітній процес з використанням наступних форм: очна (денна);
заочна (дистанційна).
Можливе поєднання різних форм навчання.
6.2. Денна форма навчання є основною формою здобуття певного
рівня вищої освіти.
6.3. Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття
певного рівня вищої освіти без відриву від виробництва.
Організація освітнього процесу на заочній (дистанційній) формі
навчання здійснюється Академією за стандартами вищої освіти і даним
Положенням з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для
осіб, які поєднують роботу з навчанням.
Верховна Рада України внесла зміни до деяких законів України щодо
вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Відповідно до
закону основними формами здобуття вищої освіти є: Інституційна (очна
(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна.
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Пропонується пункт 6 викласти в такій редакції:
(Нова редакція)
6. ФОРМИ НАВЧАННЯ
6.1. За статтею 49 Закону України «Про вищу освіту» та Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти» Академія здійснює освітній
процес з використанням наступних форм: очна (денна); заочна; дистанційна;
дуальна.
Можливе поєднання різних форм навчання.
6.2. Денна форма навчання є основною формою здобуття певного
рівня вищої освіти вона передбачає проведення навчальних занять та
практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року.
6.3. Заочна форма навчання є формою здобуття певного рівня вищої
освіти без відриву від виробництва. Організація навчання здобувачів вищої
освіти здійснюється шляхом поєднання навчальних занять і контрольних
заходів під час короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою
програмою в період між ними. Тривалість періоду між навчальними
заняттями та контрольними заходами не може бути меншою, ніж один
місяць.
6.4. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований
процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в
спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
6.5. Дуальна форма здобуття вищої освіти - це спосіб здобуття освіти
здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на
підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації
обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої
програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає
виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.
Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між Харківською
державною зооветеринарною академією та роботодавцем (підприємством,
установою, організацією тощо), що передбачає:
- порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його
праці;
- обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на
робочому місці;
- зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині
виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на
робочому місці;
- порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому
місці.
УХВАЛИЛИ: затвердити зміни в «Положення про організації освітнього
процесу в ХДЗВА»
За цю пропозицію голосували: за – 41; проти – 1, утримались -2.
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8. Директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В. проінформувала, що для
виборів ректора розроблено п’ять Положень, які розміщені на сайті академії і
попросила дозволити коротко викласти ці положення і затвердити їх всі разом.
8. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ХДЗВА

СЛУХАЛИ: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
проінформувала. що в цьому документі викладено основні положення щодо
формування складу, організації роботи, завдань та функцій Виборчої комісії,
встановлення результатів голосування та умов проведення другого туру
виборів.
Це Положення визначає порядок роботи Виборчої комісії з проведення
виборів ректора Академії щодо організації, підготовки і проведення
голосування в Академії, на яких голосують працівники та студенти, а також
встановлення результатів виборів ректора Академії.
Положення, а також зміни і доповнення до нього, затверджується
Вченою радою Академії за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації Академії і вводяться в дію наказом ректора
Академії.
9. Положення про організаційний комітет з проведення виборів

ректора ХДЗВА
СЛУХАЛИ: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
проінформувала, що в ньому викладено основні положення щодо
формування складу, організації роботи, завдань та функцій
Організаційного комітету.
Організаційний комітет формується зі штатних наукових, науковопедагогічних, педагогічних працівників, інших категорій штатних
працівників, студентів Академії, представників первинної профспілкової
організації Академії. Основною формою роботи Організаційного комітету
є засідання, які проводяться за необхідністю. Рішення про проведення
засідання приймає голова Організаційного комітету.
Основним завданням Організаційного комітету є підготовка та
забезпечення проведення виборів ректора Академії з дотриманням принципів:
гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах,
демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів та прозорості
виборів ректора. Академії .
10. Положення про порядок обрання представників зі студентів, що

мають право брати участь у виборах ректора ХДЗВА
СЛУХАЛИ: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
проінформувала, що в цьому документі викладено основні положення
щодо порядку обрання представників зі студентів, які мають право брати
участь у виборах. Кількість представників з студентів складає не менше 15
відсотків осіб, порядок обрання Представників затверджується вищим
органом студентського самоврядування. Вибори Представників від
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факультету відбуваються шляхом прямого таємного голосування серед
студентів, що навчаються на Факультеті.
11. Положення про порядок обрання зі штатних працівників, які не є

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для
участі у виборах ректора ХДЗВА
СЛУХАЛИ: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
проінформувала, що в цьому документі викладено основні положення
порядку обрання представників зі штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для
участі у виборах ректора.
Вибори представників проводяться таємним голосуванням на
загальних зборах груп, у які об’єднано декілька структурних підрозділів
(далі – групи структурних підрозділів). Об’єднання структурних підрозділів
у групи здійснюється організаційним комітетом з проведення виборів
ректора Академії. Загальна кількість (квота) представників зі штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками Академії,
розподіляється між групами структурних
підрозділів пропорційно до кількості працівників, які працюють у цих
підрозділах.
12. Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора

ХДЗВА
СЛУХАЛИ: директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
проінформувала, що в цьому положенні викладено основні положення
щодо системи та порядку обрання ректора.
Кандидат на посаду ректора Академії має бути громадянином України,
повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий
ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не
менше як 10 років. Ректор Академії обирається шляхом таємного
голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом
України «Про вищу освіту», а також цим Положенням.
Вибори ректора Академії проводяться з дотриманням принципів:
відкритості; гласності; таємного та вільного волевиявленя; добровільності
участі у виборах; демократичності; забезпечення рівності прав учасників
виборів.
УХВАЛИЛИ: затвердити всі п’ять Положень щодо виборів ректора.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
13. Положення про роботу освітнього центру «Крим - Україна» «Донбас

- Україна» на базі ХДЗВА
СЛУХАЛИ: керівник Освітнього центру «Донбас - Україна»
Храпач К.Г. проінформував, що це положення регламентує Порядок та
особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання
документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту
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та прийому на навчання до ХДЗВА осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції чи операції Об’єднаних
сил (на період її проведення) або розташованих на лінії зіткнення
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про роботу освітнього центру
«Крим - Україна» «Донбас - Україна» на базі ХДЗВА
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
3. Про внесення змін в режим роботи академії та графіку
навчального процесу в осінньому семестрі 2020 – 2021 н. р. під час
карантину
СЛУХАЛИ: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.
проінформував, що у зв’язку з коронавірусом планується змінити термін
навчання студентів, а саме:
Початок навчання для студентів Харківської державної зооветеринарної
академії у І семестрі 2020-2021 н.р.
Денна форма навчання
факультет ветеринарної медицини
початковий рівень навчання
на основі повної загальної
14 вересня
середньої освіти
перший
1 курс
на основі ступеня молодшого
бакалаврський
спеціаліста
15 вересня
рівень вищої
освіти/ другий
на основі повної загальної
14 вересня
магістерський 2-5
середньої освіти
рівень вищої освіти к у р с и на основі ступеня молодшого
спеціаліста
14 вересня
другий магістерський рівень вищої освіти на основі ступеня
1 курс
21 вересня

1-11 вересня
адаптивне
навчання*
бакалавра

1-11 вересня
2 курс
14 вересня адаптивне
навчання*
факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту, факультет
біотехнології та природокористування
початковий рівень навчання
на основі повної загальної
14 вересня
середньої освіти
1 курс
на основі ступеня молодшого
перший
спеціаліста
бакалаврський
15 вересня
рівень вищої освіти/
на основі повної загальної
1 вересня
середньої освіти
2-4
к у р с и на основі ступеня молодшого
1 вересня
спеціаліста
другий магістерський рівень вищої освіти на основі ступеня бакалавра
1 курс
21 вересня
2 курс
1 вересня
*Адаптивне навчання: відпрацювання програм практик, ліквідація академічних заборгованостей,
ліквідація різниці у навчальних планах інше.
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Для покращення навчання студентів в академії повинні бути повністю
розроблені навчальні дисципліни в системі МООDLE, але перевірка цих
результатів показала, що не всі кафедри стовідсотково виконали цю роботу і
зачитав перелік дисциплін по кафедрах (інформація додається).
Перший проректор Кібкало Д.В. акцентував увагу на ситуації з Covid 19
і карантином, у зв’язку з поширенням інфекції та як наслідок можливого
посилення карантинних заходів, запропонував викладачам надати дозвіл за
погодженням із завідувачем кафедри проводити заняття не за календарним
планом навчальної дисципліни, в першу чергу провести лабораторнопрактичні заняття.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити зміни про початок навчання. 2. Кафедрам
доповнити дисципліни в системі МООDLE.
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
4. Різне
4.1. 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 старшого
викладача кафедри прикладної біології,водних біоресурсів та мисливського
господарства імені професора О.С. Тертишного Панчишного Михайла
Олексійовича щодо зміни назви теми дисертаційної роботи.
На засіданні кафедри прикладної біології,водних біоресурсів та
мисливського господарства імені професора О.С. Тертишного (протокол 11
від 01 липня 2020 року) заслухали доповідь Панчишного М.О. і прийняли
рішення про зміну теми дисертаційної роботи. Попередня назва «Умови
утримання річкових довгопалих раків при їх культивуванні», нова назва
«Вирощування довгопалих раків (Astacus Leptodactylus Eschscholts, 1823
(Crustacea decapoda)) у системах замкненого водообігу».
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміну назви теми дисертаційної роботи від
старшого викладача кафедри прикладної біології,водних біоресурсів та
мисливського господарства імені професора О.С. Тертишного Панчишного
Михайла Олексійовича з «Умови утримання річкових довгопалих раків при
їх культивуванні», на «Вирощування довгопалих раків (Astacus
Leptodactylus Eschscholts, 1823 (Crustacea decapoda)) у системах замкненого
водообігу».
За цю пропозицію голосували - одноголосно.
Заступник голови Вченої ради

Дмитро Кібкало

Учений секретар

Микола ПІПЕНКО
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З двох останніх положень члени вченої ради були ознайомлені щодо
назв розділів.
Перший проректор Кібкало Д.В. акцентував увагу на ситуації з Covid 19
і карантином у зв’язку з поширенням інфекції та як наслідок можливого
посилення карантинних заходів запропонував викладачам надати дозвіл за
погодженням з завідувачем кафедри проводити заняття не за календарним
планом навчальної дисципліни, в першу чергу провести лабораторнопрактичні заняття.
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