Звіт про стан підготовки науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру Харківської державної зооветеринарної академії за 20202021 навчальний рік.
Аспірантура
Аспірантура - є формою підготовки науково-педагогічних та наукових
кадрів вищої кваліфікації та являється структурним підрозділом академії, що
підпорядковується першому проректору. Безпосереднє керівництво відділом
аспірантури академії здійснюється завідуючим аспірантури. Завідувачу
аспірантури підпорядковуються аспіранти і їх керівники з питань, які
стосуються виконання індивідуального навчального і наукового планів.
Загальний контроль за діяльністю відділу аспірантури в академії здійснюється
ректором.
Головна мета - забезпечення необхідного рівня якості професійної
підготовленості кадрів вищої кваліфікації для академії, галузі за освітньонауковими програмами підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі,
які надають громадянам України можливість підвищення рівня освіти,
наукової і педагогічної кваліфікації.
Основні завдання відділу аспірантури:
- організація та забезпечення функціонування рівня вищої освіти - підготовки
кадрів вищої кваліфікації за програмами підготовки науково педагогічних
кадрів в аспірантурі академії;
- вдосконалення організації та якості навчального процесу;
- вдосконалення та впровадження нових форм і методів організації роботи
відділу аспірантури;
- забезпечення безпеки життєдіяльності відділу аспірантури і протипожежних
вимог;
- моніторинг та подання відомостей для формування інформації за рейтингом
кафедр, факультетів академії.
-організувати навчальний процес підготовки наукових і науково –
педагогічних працівників в аспірантурі академії відповідно до діючих
спеціальностей науково – педагогічних працівників.
-організовувати і контролювати роботу щодо складання проектів річних
планів з прийому до аспірантури за спеціальностями.
-здійснювати підготовку оголошень у пресі, прийом документів від вступників
до аспірантури й оформляти згідно з встановленого порядку необхідні
документи.

-готувати проекти наказів про склад екзаменаційних комісій і графіки
проведення вступних іспитів і здачі сесій. Погоджувати їх з керівництвом,
здійснювати контроль за їх виконанням.
-організовувати розробку й облік виконання аспірантами індивідуального
навчального та наукового планів та затвердження тем їх дисертаційних робіт.
-організовувати і контролювати навчання, читання лекцій, проведення
семінарських занять, проходження атестації аспірантів, організовувати двічі
на рік сесії з прийому заліків та іспитів.
-складати звіти про роботу аспірантури, надавати необхідні відомості, що
стосується підготовки науково – педагогічних працівників вченій раді
академії.
-консультувати аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов’язків, діючих
правил порядку оформлення дисертаційних робіт.
Підготовка науково-педагогічних кадрів (або аспірантів) здійснюється
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положенню про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, а також, Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах) затвердженого Кабінетом
Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року.
Підготовка аспірантів в академії на здобуття наукового ступеня доктора
філософії здійснюється:
-за денною формою навчання, де навчається 27 осіб, з них- 9 на
контрактній формі навчання;
З них 2 аспіранти знаходиться у академічній відпустці.
В аспірантурі Харківської державної зооветеринарної академії навчаються
27 аспірантів, які працюють за індивідуальним начальним і науковим планами
роботи, двічі на рік звітуються про їх виконання на засіданні кафедри та
атестаційної комісії, і щорічно атестуються науковим керівником. За
результатами атестаційної комісії, аспірант відповідним наказом переводиться
на наступний рік навчання. За звітний рік аспірантами були зроблені
публікації у фахових виданнях та доповіді, як в Україні, так і за кордом, а саме:
міжнародній науково-практичній конференції Державного науководослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових
добавок м. Львів; науково-практичній конференції Харківській державній
зооветеринарній академії у м. Харків; науково-методичному семінарі
Національного університету біоресурсів та природокористування України у м.
Київ; науково-практичній конференції Сумського національного аграрного

університету м. Суми та інших. Загальна кількість публікацій аспірантів за
звітний період складає 65 статей.
За результатами атестаційної комісії у 2020 році у зв'язку із закінчення
терміну навчання відрахували 3 аспірантів.
Проведений набір у 2020 році на підготовку науково-педагогічних кадрів у
обсязі 7 осіб на денну форму навчання (з них двоє осіб за договором) на
наступні спеціальності:
-204-технологія виробництва і переробки продукції тваринництва-1;
-211-ветеринарна медицина-4;
-212-ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза-2.
Згідно ліцензійних умов розроблений індивідуальний навчальний план
аспіранта, в якому відображені дисципліни, які аспіранти будуть вивчати
протягом навчання, а саме, із розділу обов’язкові компоненти: іноземна мова
за науковим професійним спрямуванням; філософія наукових досліджень;
педагогіка та професійна етика у вищій школі; методологія наукових
досліджень та презентація наукових результатів; управління науковими
проектами та інтелектуальна власність; інформаційні технології у науковій
діяльності; новітні наукові тенденції у ветеринарній медицині/ організація та
інспектування санітарно-гігієнічних заходів/ сучасні наукові тенденції в
тваринництві. Із розділу вибіркові компоненти: іноземна мова: застосування
граматичних конструкцій; іноземна мова: удосконалення навичок усного
спілкування; регіональні аспекти соціокультурних процесів; філософія
глобалізації та комунікації; філософія трансдисциплінарних досліджень;
соціальна адаптація та особистісний ріст, а також вибіркові компоненти
професійної підготовки за спеціальностями (наведені у навчальному плані
аспіранта).
Підсумком рівня знань, вищеперерахованих дисциплін, передбачені заліки
та іспити. Для цього розроблена облікова книжка аспіранта, рубіжна
атестаційна відомість та документ про запис проходження педагогічної
практики.
Аспіранти першого, другого і третього року навчання успішно склали
екзаменаційні сесії, також успішно склали звіти, щодо виконання
індивідуального навчального і наукового планів аспіранта згідно теми
дисертаційної роботи.
У Харківської державної зооветеринарної академії складаються
кандидатські іспити із спеціальних предметів, іноземної мови та філософії
аспірантами та здобувачами з інших навчальних закладів та наукових установ.
Складаються договори з іншими закладами вищої освіти і науковими

установами про прийняття вступних іспитів до аспірантури та проведення
занять з різних дисциплін.
Персональні данні всіх аспірантів внесенні до програми ЄДБО (Єдина
державна електронна база з питань освіти) за вимогами МОН.

10.06.2021 року

А.О. Бондарчук

